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سخن سردبیر

چالش های پژوهش در حوزه ی علوم 
انسانی بیش از سایر حوزه ها است 

تمایل به دانســتن در ذات انسان اســت. از آغاز کودکی، افراد به دنبال یافتن 
الگوهای قابل پیش بینــی و فهم رویدادهــای گوناگون هســتند. کودکان 
می آموزند که الگوهای رفتاری مشخصی منتج به رفتارهایی خاص می  شوند. 
تالش برای دستیابی به این قبیل الگوهای پیش بینی کننده در طول زندگی 
همواره وجود دارد. انسان ها در زندگی روزمره خود با تحقیق و پژوهش سر و 
کار دارند، اما از آنجایی که این قبیل تحقیقات و پژوهش ها به طور عمده فاقد 
روش علمی هســتند، نتایج آنها نیز کاربرد فردی دارد و به طور عمده ممکن 

است مشکالت را تنها در سطح فردی حل و فصل کند. 
پژوهش در هر ســطحی که در نظر گرفته شــود فهم انســان را از موضوعات 
مختلف به جلــو می راند. افق دید را وســیع می کند و روح تــازه ای در کالبد 
آموزش می دمد. توسعه اقتصادی، سیاســی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و 
غیره نه تنها نیازمند آموزش اصولی اســت، بلکه انجام پژوهش های با کیفیت 
پیش نیاز دستیابی به توسعه ی پایدار در هر یک از این بخش ها است. استفاده 
از نتایج این قبیل پژوهش ها در حل مســائل بومی و فرا بومی، موفقیتی است 
که در کارنامه بسیاری از کشــورهای موفق ثبت شده است. کشورهای موفق 
پژوهش را آگاهی بخش اقدامات خود می دانند، تا در دام هزینه های تکراری 
گرفتار نشــوند. پرهیز از گرفتاری در دام هزینه های تکــراری، نیازمند توجه 
جدی و باور به امور پژوهشــی، مؤسســات پژوهشی و پژوهشــگران است. 
مؤسسات پژوهشی به عنوان مغز متفکر، نقش مهمی در بهبود عملکرد جامعه 
و دســتیابی به افق های پیشــرفت دارند و آرامش، پویایی، و امید به آینده در 
آنها می تواند منجر به خالقیت، نوآوری، افزایش حس مســئولیت و کارآمدی 

بیشتر شود.
برگزاری هفته ی پژوهش فرصت مناسبی است تا ضمن معرفی دستاوردها و 
عملکرد بخش های مختلف، زمینه بکارگیری نتایج پژوهش ها در دستیابی به 
توسعه پایدار فراهم شود. هر چند که بنظر می رسد، افزایش سهم پژوهش در 
دستیابی به توسعه نیازمند رفع چالش هایی است که در حوزه ی علوم انسانی 
به مراتب بیش از ســایر حوزه ها اســت. غفلت و چشم پوشــی از چالش های 
پژوهش در حوزه ی علوم انسانی، مشــکالت جزئی را به بحران های غیرقابل 

حلی تبدیل می کند که پیامدهای آن جبران ناپذیر خواهد بود.  
در این ویژه نامه تالش شده است، دســتاوردهای پژوهشی یک سال گذشتۀ 
پژوهشگاه علوم انســانی و مطالعات فرهنگی معرفی شــوند. کارنامه فعالیت 
های پژوهشگاه نشان می دهد، ظرفیت های موجود در این نهاد علمی قابلیت 
شناسایی مسائل، مطالعه آنها، ارائه راهکار های عملی، و در نهایت ایفای نقش 
در حوزه علوم انســانی را داراســت. این ظرفیت ها می توانند با برنامه ریزی 
منســجم و هدفمند در عرصه ملی و بین المللی مورد اســتفاده قرار گیرند. 
آنچه به عنوان عملکرد سال پژوهشی 98-97 در این ویژه نامه آمده، حاصل 
احســاس مســئولیت و تالش جمعِی اعضاء هیأت علمی، نیروهای صفی و 
ستادی است، که مجال پرداختن به همه آنها وجود ندارد. لذا واجب می دانم 
به سهم خود از همه کسانی که بطور مستقیم و غیرمستقیم در پیشبرد اهداف 

پژوهشگاه که هدف غایی آن، عزت و قدرت ایران است، قدردانی نمایم.
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 دکتر داود مهرابی

چالش های امروز فراروی پژوهشهای علوم انسانی 

یکی از مقوالتی که مرتبط با عرصه پژوهش علوم انســانی دائماً جلب نظر می کند، چالش های فراروی آن اســت، مناسب به نظر می رسد که در 
هفته پژوهش به نحو اجمال و مروری به این مسأله پرداخته شود. در این زمینه می توان این پرسش را طرح کرد که:

چالش های امروز فراروی پژوهشهای علوم انسانی در کشور کدامند و راه درک صحیح از آنها چگونه است؟

مقدمــه

یکــی از محورهای کوشــش پژوهشــگاه در 
چهار-پنج ســال اخیر، پرداختــن به همین 
امر مهــم بوده و هســت. برخــی از مهم ترین 
این چالشــها را می توان اینگونه برشمرد: 1- 
نداشتن اطالعات کافی بخش کثیری از جامعه 
نســبت به کارایی و اثربخشــی علو م انسانی یا 
ملموس و عینی نبودن اثربخشــی پژوهشهای 
علوم انســانی برای آنــان؛ 2- اهتمام اندک در 
کاربردی ســازی علو م انســانی، هــم از جانب 
دانشــمندان علو م انســانی و هم از حیث کم 
استقبال کردن دستگاهها و نهادهای اجرایی. 
همچنین هــراس این نهادهــا در به کارگیری 
نتایــج علمــی قابل توجه اســت کــه دالئل 
گوناگونــی را می تــوان برای آن برشــمرد، از 
جمله:  از   این نظــرگاه که هژمونی علوم تجربی 
در کشور ما اجازه میدان داری به علوم انسانی 
را نمی دهــد و هم از ناحیه برخــی عزیزان که 
نگران توسعه علو م انسانی هســتند و دریافتی 
از ســودمندی ها و قدرت خدمــات اجتماعی، 
فرهنگی و علمی  علو م انسانی در امور خانواده، 
تربیــت، خلــق ســرمایه های اجتماعــی و 
توانمندســازی ارتقای اعتماد عمومی و هویت 
ملی ناشی از علو م انســانی ندارند و همچنین از 
خدمات منحصر به فردی که علو م انســانی می 

تواند در عرصه شــرکتهای دانش بنیان عرضه 
کند، بی خبرند.

چالش دیگر، نبود تصــور صحیح از رابطه میان 
کاربردی ســازی و نســبت آن با بومی شدن و 
تنفس در فضــای فرهنگی و ارزشــهای دینی 
در  ایران است که به نظر بنده ورود علو م انسانی 
به عرصۀ نیــاز ذی نفعان و کاربردی ســازی، 
عمدتاً کمک شایانی به بومی سازی آن می کند. 
چالش دیگر پایین بودن ســطح اشتغال دانش 
آموختگان علو م انسانی است که محصول دیگر 

چالشهاست.
البته کم کاری اصحاب علو م انســانی در عرضه 
مناســب و تبیین متناســب ســودمندی ها و 
کارآمدی های علو م انسانی و منفعل بودن آنان 
در برابر دیگر هژمونی های موجود، خود سهم و 

وزن زیادی دارد.
چالش دیگر نبود یا تدوین نشــدن مؤلفه هایی 
است که حرکت علو م انسانی در مرزهای دانش 
را بــا انفعال فرهنگــی این کوششــها در برابر 

علو م انسانی بیگانه نشان بدهد.
خوشــبختانه در آخرین مالقاتــی که حدود 
یک ماه پیش، رهبر معظم انقالب اســالمی با 
نخبگان داشتند،  ایشــان درباره ضرورت ورود 
علو م انســانی به حوزه شرکت های دانش بنیان 

و لزوم حمایت متولیان از جنبه های کاربردی 
علوم انسانی تأکید و توصیه فرموده اند.

چنانچه علو م انسانی در مسیر نظام ملّی نوآوری 
)National Innovation System(، فنــاوری 
و کاربــردی قرار گیــرد، در فضــای فرهنگی 
ایران، طبعاً مسیر اســالمی خود را پیدا خواهد 
کرد و قطعاً زیســتن علوم انســانی در فضای 
منطبق با اعتقــادات و باورهای   ایرانی؛ خودش 
اسالمی خواهد شد. به عنوان مثال، پژوهشگاه 
در سال های اخیر پروژه توانمندسازی مناطق 
محروم   مکران بخشــی از سواحل جنوبی ایران 
را بر مبنای نظریه توانمندســازی جامعه محور 
در بخش هایی از سیســتان و بلوچستان اجرا 
کرده اســت. مــا براســاس تمامی تئوری ها و 
تکنیک های علمی  جهانی   این اقدامات را انجام 
دادیم؛ یعنی گفته  شــد که چگونه با روشهای 
پیشــرفته و مطالعه تجربه های نوین جهانی به 
ســمتی حرکت کنیم و به نحوی برنامه ریزی 
و ســاماندهی شــود که روســتایی در منطقه 
خود صاحب شــغل و مهارت باشد و جمعیت 
آن به شــهرها مهاجرت نکند تا ســرمایه های 
موجود در روســتاها به هدر نرود که برای   این 
موضوع پــس از ماه ها کوشــش علمی به یک 
الگوی بومی متناسب رسیده ایم که هم مبتنی 
بر دســتاوردهای دانش جهانی علو م انســانی 
است، هم منطبق با نیازهای جامعه   ایران و هم 
متناسب با خواســت ذی نفع و عماًل پژوهشی 
منطبق با ارزشــهای دینی، اســالمی مردمی 
اســت و در عین حال کاماًل علمی و واقع بینانه 

به شمار می آید.
بنابراین، برای عبور از چالشــها، اصحاب علوم 
انسانی باید هوشــمندانه با عزمی راسخ، ضمن 
بهره گیری از همۀ دانشــهای جهــان با نگرش 
بومی و داشــتن دغدغه حّل مســأله کشــور، 
مسیر خدمت به مردم و کاســتن از آسیبهای 

اجتماعی را طی کنند.

  دکتر حسینعلی قبادی
     رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

d.mehrabi@ihcs.ac.ir

h.ghobadi@ihcs.ac.ir
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وژیه انهم هفته ژپوهش

هفتۀ پژوهش فرصتی برای تبیین و بررسی نقش پژوهش در توسعه استپژوهش و آزادی آکادمیک

بر ســر مفهوم آزادی های آکادمیک و مصادیق آن اختالف نظر وجود دارد. اکنون درصدد پرداختن به این مناقشه ها نیستیم، اما ما پژوهشگران 
باید از آزادی آکادمیک - به معنای آزادی و استقالل دانشگاه از سلطۀ آمرانۀ دولت و فشار نهادهای بیرونی و حتی در برابر همۀ تأمین کنندگان 
منابع مالی اش- دفاع کنیم. آزادی آکادمیک در خالصه ترین بیان، به معنای حق حکمرانی نهادهای آموزشــی و پژوهشی بر خویش به منظور 
خدمت بهتر به علم و جامعه اســت. اگر این نهادها نتوانند از حق حکمرانی شــان بر خویش و در برابر نیروهای بیرونی دفاع کنند نمی توانند از 
حقیقت و حریم علم و نیز از حقوق فردی اعضایشــان در عرصۀ تفکر دفاع کنند. البته این آزادی به معنای خودسری نیست بلکه به آن معناست 
که نهادهای آموزشی و پژوهشی می توانند قوانین و سیاســت های دولت را به چالش بکشند، ضعف ها و کارکارد های آن ها را نشان دهند و دولت 

و نهادهای آن را به سوی منافع ملی و مصلحت عمومی شهروندان سوق دهند. 

نام گذاری هفته ای به نام هفتۀ پژوهش در کشــور، فرصتی مغتنم و مبارک اســت که با تمرکز  بر مقولۀ پژوهــش و پژوهش ورزی بتوان نقش و 
جایگاه آن را در رشد و توسعۀ علمی کشور تبیین و بررســی کرد. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، هفتۀ پژوهش سال 98 را با عنوان »پژوهش 

اثربخش، فناوری ارزش آفرین و رونق تولید« ابالغ و اعالم کرد. 

مقدمــهمقدمــه

روشن است که این نهادها نمی توانند خارج از 
چارچوب دولت عمل کنند یا دربرابر دولت به 
خشونت متوسل شوند، بلکه منظور این است 
کــه آزادی آکادمیک بخشــی از آزادی  های 
نقض نشدنی شهروندان در دنیائی مدرن است. 
بنابراین برای دانشــگاه، آزادی نه یک امتیاز 
که حقی است برای خدمت به بنیاد حقیقت و 
اشاعۀ دانش به نفع جامعه که به دست آمده یا 

باید به دست آید.
بنیاد آزادی آکادمیک این است که استادان و 

دانشجویان در بهره مندی از آزادی بیان و قلم، 
آزادی پژوهــش، آزادی اجتماعــات و آزادی 
نشِر نوشته هایشــان همچون شهروندان یک 
جامعۀ آزاد، با هم برابر باشــند تا نقش خود را 
به خوبی ایفا کنند. بنابراین، آزادی آکادمیک 
دو رویه دارد: رویۀ نخست آن که برآمده از همۀ 
انواع حقوق نظریۀ کالسیک شهروندی است، 
متوجه استادان و دانشجویان است و رویۀ دوم 
آن متوجۀ خوِد نهادهای آموزشی و پژوهشی 
است. به این معنا که این نهادها جایی هستند 
که آزادی پژوهش و تفکر را تحّقق می بخشند، 
زیرا دانشگاه با فضاهای عمومی مانند پارک و 

خیابان کاماًل متفاوت است.
هرگاه علم، بازیچۀ دســت الهیــات، اقتصاد و 
سیاســت شــود، آزادی های آکادمیک رخت 
برمی بندنــد. تنهــا در فضــای دموکراتیک 
اســت که علم از بندها رهائی می یابد، جایگاه 
واقعی خود را پیدا می کند و زمینۀ مســاعدی 
برای رشــد آن فراهــم می آیــد. در فضاهای 

تمامیت خواهانه، وسوســۀ اســتفاده سیاسی 
و ایدئولوژیــک از علم، آثــار فاجعه باری برای 
علم، نهادهای علمی، ذهنیت علمی و اجتماع 

علمی پدید می آورد. 
جامعــۀ مــا در حــال تمریــن آزادی هــای 
دموکراتیک اســت. گام های بلنــدی در این 
مســیر برداشــته و گام هــای بلندتــری نیز 
پیش روی اســت که باید بــردارد. کامیابی در 
این راه، از یک ســو، به خودآگاهــی و ُکنش 
جمعی و مســئوالنۀ همــۀ اصحاب علــم و از 
دیگر ســو، به مدیریت علم و سیاســتگذاری 
علمی کشور بستگی دارد. این یادداشت کوتاه 
را به پاسداشــت تعلق خاطرم به آزادی تفکر 
نوشتم. امیدوارم که پژوهشگاه علوم انسانی و 
مطالعات فرهنگی، فارغ از فشــارهای درونی و 
بیرونی بتواند از آزادی های آکادمیک و امنیت 
پژوهشــگرانش دفــاع کند و فضــای آرام تر، 
معتدل تر، انسانی تر، اخالقی تر و امن تری برای 

ُکنشگری همۀ اعضای خود فراهم آورد.

عنــوان هفتۀ پژوهش امســال در پژوهشــگاه 
با تأمــل و رایزنی های انجام شــده و با تمرکز بر 
»پژوهــش و دانش محوری« از ســوی هیأت 
رئیسه با عنوان »پژوهش و افق های پیشرفت« 

ذیل شش محور: 
  پژوهش های علوم انسانی و مسأله پیشرفت

  اخالق پژوهش و افق های پیشرفت
  تعامل پژوهشــی در ســطح بین المللی و 

افق های پیشرفت
  ظرفیت هــا و موانــع سیاســی، اقتصادی 

پژوهش و افق های پیشرفت
  پژوهش، ترویج و افق های پیشرفت

  حامیــان و مدیــران پژوهــش و افق های 
پیشرفت 

 تعریف و به پژوهشکده ها اعالم گردید.
پژوهشــگاه علوم انســانی و مطالعات فرهنگی 
ســازمانی اســت با منزلت ملی و بین المللی و 
مرجعیت علمی که به عنــوان بزرگ ترین نهاد 
پژوهشی علوم انسانی در کشــور با پیشینۀ 50 
ساله و با بیش از 150 نفر عضو هیأت علمی و 17 
پژوهشــکده و مرکز تخصصی علوم انسانی در 
سال های اخیر رشد چشم گیری در حیطه های 

مختلف ترویج علم داشته است.
پرتال جامــع علوم انســانی از ســال 1389 با 
میزبانی از 1255 نشــریۀ حوزۀ علوم انسانی و 
با هدف توزیع عادالنه، رایگان و ســریع مقاالت 
علمیـ  تخصصــی در حــوزه علوم انســانی، 
دسترســی کاربران را به مقاالت تسهیل کرده 
است. وب سایت پژوهشگاه که اخبار و اطالعات 
مربوط بــه رویدادها و موضوعــات علمی را در 

قالب هــای مختلــف در اختیار کاربــران قرار 
می دهــد، از پربازدیدتریــن وب ســایت های 
کشــور اســت. برگزاری همایش ها، نشست ها 
و ســخنرانی های علمی که تنها در سال 1397 
تعدادشــان به بیش از 350 رســیده اســت و 
انتشار بیش از 22 نشریۀ علمی و انتشار ساالنۀ 
کتاب هــای تخصصی در حیطۀ علوم انســانی، 
بخشــی از فعالیت های پژوهشــی ایــن نهاد 

تأثیرگذار علوم انسانی در کشور است. 
طرح هــای موظــف اعضــای هیــأت علمی 
پژوهشــگاه، مقاالت نمایه شــده در نشــریات 
علمی معتبــر خارج از کشــور، و مقاالت علمی 
در ســال های اخیر، بویژه در سال 1397، رشد 
قابل توجهی داشته اســت. عالوه بر این، از سال 
1394 به موجب تأکید وزارت علوم، تحقیقات و 
فناوری بر ضرورت کاربردی سازی علوم انسانی، 
پژوهشگاه حدود 40 طرح کارفرمایی را مصوب 

و اجرا کرده است.  
شــورای بررســی متون و کتب علوم انسانی در 
ایران که از ســال 1374 در پژوهشــگاه شکل 
گرفته اســت، امروز، بزرگترین شبکه نخبگانی 
استادان علوم انسانی اســت که با حدود 2600 
نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه های سراسر 
کشــور در ارتباط اســت. طرح جامــع اعتالی 
علوم انســانی معطوف به پیشــرفت کشــور، 
مجموعه طرح های پژوهشی مبنایی، راهبردی 
و مســأله مدار را با جهت گیری بومی گرایی در 
راســتای مجموعه اسناد باالدســتی براساس 
برنامۀ راهبردی پژوهشگاه و با مشارکت اعضای 
هیأت علمی پژوهشگاه و نخبگان علمی کشور، 

پوشش می دهد.
کارگاه های آموزش آزاد تخصصی علوم انسانی 
پژوهشــگاه  نیز در جهت ترویجی سازی علم و 
پرورش رویکردهای مهارتی در علوم انسانی در 

سال های اخیر گسترش یافته است.
 بر اســاس برنامۀ توســعۀ راهبردی، مأموریت 
پژوهشــگاه علوم انســانی و مطالعات فرهنگی 
در چارچــوب برنامه هــای کالن وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری و بر پایه باورها و ارزش های 

دینی، بومی و ملی، اجرای پژوهش های بنیادی، 
 کاربــردی و توســعه ای و نیــز نظریه پردازی، 
آینده پژوهــی، ترویــج دانش و اعتــالی علوم 
انســانی در قلمرو میراث های فکری، تاریخی، 
ادبی، علمــی، فرهنگی و زبانی تمــدن ایرانیـ  
اسالمی، با بهره گیری از دســتاوردهای دانش 
نوین و نقد خالقانه دیدگاه ها و آثار علوم انسانی 

در بستر شبکه نخبگانی تعریف شده است. 
بی تردید مهم تریــن و باارزش ترین ســرمایۀ 
پژوهشــگاه، نیــروی انســانی فرهیختــه و 
پژوهشــگری اســت که به رغم همۀ مسائل و 
چالش ها با فراست و خردمندی بار اصلی تولید 
علم را بر دوش می کشــد و بر اســاس مسائل و 
واقعیت های اجتماعــی روز با انجام پژوهش ها، 
ســخنرانی ها،  و  نشســت ها  همایش هــا، 
فرصت های جدیدی برای رشــد و گســترش 
پژوهش فراهم می ســازد. در راســتای اهداف 
کالن پژوهشــی پژوهشــگاه: »ارتقای کیفیت 
پژوهشــی و ارتقای جایگاه ملــی و بین المللی 
پژوهشگاه«، حرکت به ســمت کیفی گرایی و 
پرهیز از تقلیل رشد علم به شاخصه های کّمی، 
تأکید بر تجربــۀ خــردورزی و دانش محوری 
به عنوان فرایندی در کســب آگاهی، کشــف 
و فهم بــه جای تأکیــد بر انبوه ســازی، بهبود 
شــاخص های ارزیابی و توجه بیشتر به فضیلت 
و ارزش هــای ذاتــی علــم و دانــش ازجمله 
رویکردهایی اســت کــه در بخــش معاونت و 
مدیریت پژوهشی پژوهشــگاه مورد نظر است. 
مدیریت امور پژوهشــی برای ارتقای ســطح 
کیفی و کّمی فعالیت های پژوهشی به هم فکری 
و همراهی همۀ اعضای هیــأت علمی نیازمند 

است.
امید است در پایان برنامۀ راهبردی دوم توسعه 
در افــق 1404، پژوهشــگاه، مطابــق بیانیۀ 
چشم انداز، سازمانی با منزلت ملی و بین المللی 
و پیشــرو در خلق اندیشــه های نو، توســعه و 
اعتالی علوم انســانی و شناســاندن فرهنگ و 
تمدن اســالمی با تعامل سازنده در عرصه ملّی، 

منطقه ای، آسیایی و جهانی باشد.

  دکتر علیرضا مالئی توانی
     معاون پژوهشی و تحصیالت تکمیلی

  دکتر مریم عاملی رضایی
     مدیر امور پژوهشی

تعداد کتاب های موجود در کتابخانه پژوهشگاه تا آذر 1398
کتابخانه مرکزی:

فارسی و عربی: 56520 جلد
سایر زبان ها:43326 جلد

نشریات فارسی جاری  حدود 30 عنوان
نشریات فارسی آرشیوی 887 عنوان

نشریات التین آرشیوی 538 عنوان
پایان نامه های فارسی 1469 عنوان

کتابهای نفیس و چاپ ســنگی  حدود 

2500عنوان
بخش لوحهای فشــرده اعــم از پایان 
نامه ها، نرم افزار و منابع  حدود 1000 حلقه

مجموعه طب سنتی به زبانهای مختلف  
416 عنوان

نقشه ها حدود 50 برگه
کتابخانه استاد مینوی:

فارسی و عربی: 14459 جلد

سایر زبان ها:7929 جلد
کتابخانه استاد دانش پژوه:
فارسی و عربی: 4893 جلد

سایر زبان ها:1292 جلد
کتابخانه تخصصی امام علی)ع(: 

حدود 5000 جلد
تعداد سیســتم های رایانه ای: هشت 

عدد 

mollaiy@ihcs.ac.ir

m.rezaee@ihcs.ac.ir
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وژیه انهم هفته ژپوهش

جدول برنامه  های هفته پژوهش
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی آذرماه 1398

پنل افتتاحیه

شنبه

صبح

1398/09/23

سالن حکمت

ساعت برگزاریزمانعنوان برنامه

09:10- 1009:00 دقیقهتالوت قرآن کریم، سرود جمهوری اسالمی

09:20- 1009:10 دقیقهاعالم برنامه

09:35- 1509:20 دقیقهپخش کلیپ عملکرد پژوهشگاه

09:55- 2009:35 دقیقهخوشامدگویی و سخنرانی رئیس محترم پژوهشگاه
سخنرانی جناب آقای دکتر سعیدرضا عاملی  رنانی

»ظرفیت  های علوم انسانی در توسعه ایران با تاکید بر»نقشه جامع علمی کشور««
10:15 - 2009:55 دقیقه

10:30- 1510:15 دقیقهپذیرایی

عنوان پنل: »پژوهش، ترویج و افق های پیشرفت«
مدیریت ترویج و کاربردی سازی پژوهش های علوم انسانی

یکشنبه
صبح

1398/09/24
سالن حکمت

ساعت برگزاریزمانعنوان برنامه

08:35- 508:30 دقیقهتالوت قرآن کریم

08:45- 1008:35 دقیقهاعالم برنامه

9:00- 1508:45 دقیقهپخش کلیپ عملکرد پژوهشگاه

مدیر پنل: سرکار خانم دکتر الهام ابراهیمی
جناب آقای دکتر حمیدرضا پیرمراد، جناب آقای دکتر بابک امینی

10:10- 7009:00 دقیقه

10:25 - 1510:10 دقیقهپذیرایی

عنوان پنل: »نقش علوم انسانی در توسعه کشور«

یکشنبه
صبح

1398/09/24
سالن حکمت

ساعت برگزاریزمانعنوان برنامه

10:30- 510:25 دقیقهپخش کلیپ معرفی پژوهشگاه

سخنرانی جناب آقای دکتر جعفر توفیقی
»نقش علوم انسانی در توسعه کشور«

11:10- 4010:30 دقیقه

12:00- 5011:10 دقیقهجلسه پرسش و پاسخ با حضور جناب آقای دکتر جعفر توفیقی

عنوان پنل: »ظرفیت ها و موانع سیاسی، اقتصادی پژوهش و افق های پیشرفت«
پژوهشکده اقتصاد و مدیریت

یکشنبه
بعدازظهر

1398/09/24
سالن حکمت

ساعت برگزاریزمانعنوان برنامه

13:05- 513:00 دقیقهاعالم برنامه

مدیر پنل: سرکار خانم دکتر لیال سادات زعفرانچی
جناب آقای دکتر جالل منتظری، جناب آقای دکتر نادر سیدکاللی،

سرکار خانم دکتر الهام ابراهیمی، سرکار خانم دکتر دکتر فرزانه میرشاه والیتی

14:30- 8513:05 دقیقه

14:45- 1514:30 دقیقهپذیرایی

عنوان پنل: »تعامل پژوهشی در سطح بین المللی و افق های پیشرفت«
پژوهشکده دانشنامه نگاری، پژوهشکده زبان شناسی

یکشنبه

بعدازظهر

1398/09/24

تاالر استاد بیرشک

)پژوهشکده 

دانشنامه نگاری( 

ساعت برگزاریزمانعنوان برنامه

13:35- 513:30 دقیقهتالوت قرآن کریم، سرودجمهوری اسالمی

13:40- 513:35 دقیقهاعالم برنامه

مدیر پنل: جناب آقای دکتر سید مصطفی عاصی
جناب آقای دکتر حسینعلی قبادی: »صلح در ادب فارسی و دیپلماسی عمومی«  جناب 

آقای دکتر سید مصطفی عاصی: »فعالیت های بین المللی پژوهشگاه«
جناب آقای دکتر سید صادق سجادی: »نقش دایرة المعارف های آنالین در ایجاد روابط 

فرهنگی«
جناب آقای دکتر احمد پاکتچی: »کارکرد دانشنامه ها در آموزش  عمومی و نسبت آن با 

دپیلماسی«
جناب آقای دکتر مسعود قیومی: »چالش ها و محدودیت های فعالیت های بین المللی 

پژوهشگاه«

15:30- 11013:40 دقیقه

16:30- 115:30 ساعترونمایی از دانشنامه ریاضی جلد 4 و فرهنگ آنالیز عددی

عنوان پنل: »پژوهش و دانش محوری«

شنبه

صبح

1398/09/23

سالن حکمت

ساعت برگزاریزمانعنوان برنامه

10:35- 510:30 دقیقهاعالم برنامه

10:45-  1010:35 دقیقهپخش کلیپ عملکرد پژوهشگاه

سخنرانی جناب آقای دکتر رضا داوری اردکانی
»اخالق و علم«

11:10- 2510:45 دقیقه

11:30- 2011:10 دقیقهسخنران ویژه
رونمایی از آثار و کتب منتشر شده پژوهشگاه و طرح اعتال در سال 1398

قدردانی از پژوهشگران برگزیده و شایسته تقدیر
12:00- 3011:30 دقیقه

عنوان پنل: »بیانیه گام دوم انقالب اسالمی«
دبیرخانه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی و دبیرخانه طرح اعتال

شنبه

بعدازظهر

1398/09/23

سالن حکمت

ساعت برگزاریزمانعنوان برنامه

13:05- 513:00 دقیقهاعالم برنامه

13:10- 513:05 دقیقهکلیپ معرفی شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی

گزارش جناب آقای دکتر جان  اله کریمی مطهر
از فعالیت های یک ساله شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی

13:20- 1013:10 دقیقه

سخنرانی جناب آقای دکتر غالمرضا مصباحی مقدم
»افق پیشرفت در بیانیه گام دوم انقالب اسالمی«

13:45- 2513:20 دقیقه

13:50- 513:45 دقیقهکلیپ معرفی دبیرخانه طرح اعتال

سخنرانی جناب آقای دکتر غالمرضا اعوانی
»حکمت اسالمی و افق پیشرفت«

14:15- 2513:50 دقیقه

گزارش جناب آقای دکتر یحیی فوزی
جمع بندی و معرفی طرح های برگزیده اعتال

14:25- 1014:15 دقیقه

»پژوهش اثربخش، فناوری ارزش آفرین و رونق تولید«
»پژوهش و افق های پیشرفت«
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جایگاه علم و پژوهش در بیانیه ی گام دوم انقالب 

انقالب کبیر اســالمی ایران در حالی چهلمین ســالگرد پیروزی خود را پشت ســر گذاشــت و قدم به دهه ی پنجم حیات خود نهاد که اگرچه 
دشمنان مســتکبرش گمان های باطلی در سر داشتند اما دوســتانش در سراســر جهان، امیدوارانه آن را در گذر از چالش ها و به دست آوردن 

پیشرفت های خیره کننده، همواره سربلند دیده اند.
در چنین نقطه ی عطفی، رهبر حکیم انقالب اســالمی با صدور »بیانیه ی گام دوم انقالب« و برای ادامه ی این راه روشن، به تبیین دستاوردهای 

شگرف چهار دهه ی گذشته پرداخته و توصیه هایی اساسی به منظور »جهاد بزرگ برای ساختن ایران اسالمی بزرگ« ارائه فرموده اند.
بیانیه ی »گام دوم انقالب« تجدید مطلعی اســت خطاب به ملت ایران و به ویژه جوانان که به مثابه منشوری برای »دومین مرحله ی خودسازی، 

جامعه پردازی و تمدن سازی« خواهد بود و »فصل جدید زندگی جمهوری اسالمی« را رقم خواهد زد.
این گام دوم، انقالب را »به آرمان بزرگش که ایجاد تمدن نوین اســالمی و آمادگی برای طلوع خورشــید والیت عظمی )ارواحنافداه( هست« 

نزدیک خواهد کرد.
بخشی از این بیانیه در خصوص جایگاه علم و پژوهش به شرح زیر است.

مقدمــه

علم و پژوهش: دانش،  آشکارترین وســیله ی عّزت و قدرت یک کشور 
اســت. روی دیگر دانایی، توانایی اســت. دنیای غرب به برکت دانش 
خود بود که توانســت برای خود ثروت و نفوذ و قدرت دویست ســاله 
فراهم کند و با وجود تهیدســتی در بنیانهای اخالقــی و اعتقادی، با 

تحمیل ســبک زندگی غربی بــه جوامع عقب مانــده از کاروان 
علــم، اختیار سیاســت و اقتصاد آنهــا را به دســت گیرد. ما 

به سوءاســتفاده از دانــش مانند آنچه غرب کــرد، توصیه 
نمیکنیم، اّما مؤّکداً به نیاز کشــور به جوشاندن چشمه ی 
دانش در میان خود اصرار می ورزیم. بحمداهلل اســتعداد 
علم و تحقیق در ملّت ما از متوّســط جهان باالتر است. 
اکنون نزدیک به دو دهه است که رســتاخیز علمی در 
کشور آغاز شــده و با ســرعتی که برای ناظران جهانی 
غافلگیرکننده بود -یعنی یازده برابر شتاب رشد متوّسط 
علم در جهان- به پیش رفته است. دستاوردهای دانش 
و فّناوری ما در ایــن مّدت که ما را به رتبه ی شــانزدهم 
در میان بیش از دویست کشــور جهان رسانید و مایه ی 

شــگفتی ناظــران جهانــی شــد و در برخی از 
رشــته های حّســاس و نوپدید بــه رتبه های 

نخســتین ارتقــاء داد، همه وهمــه در 
حالی اتّفاق افتاده که کشــور دچار 

تحریم مالی و تحریم علمی بوده 
اســت. ما با وجود شنا در جهت 
مخالــف جریان دشمن ســاز، 
بــه رکوردهای بزرگ دســت 
یافته ایــم و این نعمــت بزرگی 
اســت که به خاطر آن باید روز و 

شب خدا را سپاس گفت.

اّما آنچه مــن میخواهم بگویم این اســت که این راه طی شــده، با 
همه ی اهّمّیتش فقط یک آغاز بوده اســت و نه بیشــتر. ما هنوز از 
قلّه های دانش جهان بســیار عقبیم؛ باید به قلّه ها 
دســت یابیم. باید از مرزهــای کنونی دانش در 
مهم ترین رشــته ها عبور کنیم. ما از این مرحله 
هنوز بســیار عقبیم؛ مــا از صفر شــروع کرده ایم. 
عقب ماندگــی شــرم آور علمــی در دوران پهلوی ها 
و قاجارهــا در هنگامی که مســابقه ی علمــی دنیا تازه 
شروع شــده بود، ضربه ی ســختی بر ما وارد کرده و ما را 
از این کاروان شــتابان، فرســنگها عقب نگه داشته بود. 
ما اکنون حرکــت را  آغاز کرده و با شــتاب پیش میرویم 
ولی این شتاب باید ســالها با شــّدت باال ادامه یابد تا آن 
عقب افتادگی جبران شود. اینجانب همواره به دانشگاه ها 
و دانشگاهیان و مراکز پژوهش و پژوهندگان، گرم و قاطع 
و جّدی دراین باره تذّکر و هشــدار و فراخوان داده ام، ولی 
اینک مطالبه ی عمومی من از شــما جوانان آن است که 
این راه را با احساس مسئولّیت بیشتر و همچون 
یک جهاد در پیش گیرید. ســنگ بنای یک 
انقالب علمی در کشــور گذاشته شده 
و این انقالب، شــهیدانی از قبیل 
شهدای هسته ای نیز داده است. 
به پاخیزید و دشــمن بدخواه و 
کینه توز را کــه از جهاد علمی 
شــما بشــّدت بیمناک است 

ناکام سازید.
منبع:

www. farsi.khamenei.ir

عنوان پنل: »تعامل پژوهشی در سطح بین المللی و افق های پیشرفت«
پژوهشکده فرهنگ معاصر، پژوهشکده مطالعات قرآنی، پژوهشکده مطالعات اجتماعی

یکشنبه
بعدازظهر

1398/09/24
سالن حکمت

ساعت برگزاریزمانعنوان برنامه

مدیر پنل: سرکار خانم دکتر شکوه السادات حسینی
سرکار خانم دکتر سیده زهرا مبلغ، جناب آقای دکتر محمدهادی گرامی، 

جناب آقای دکتر مهدی اردبیلی

16:00- 7514:45 دقیقه

پنل اختتامیه

دوشنبه
صبح 

1398/09/25
سالن حکمت

ساعت برگزاریزمانعنوان برنامه

09:05- 509:00 دقیقهتالوت قرآن کریم

09:15- 1009:05 دقیقهاعالم برنامه

سخنرانی جناب آقای دکتر فرهنگ رجایی
»ادب و آداب تحقیق«

10:15- 6009:15 دقیقه

گزارش معاون محترم پژوهشی و تحصیالت تکمیلی
و رونمایی از سالنامه عملکرد پژوهشی

10:30- 1510:15 دقیقه

10:45 - 1510:30 دقیقهپخش کلیپ عملکرد پژوهشگاه

سخنران ویژه
»بیانیه گام دوم انقالب اسالمی و دانشگاه آینده«

11:15- 3010:45 دقیقه

10:25- 1011:15 دقیقهگزارش و بیانیه هفته پژوهش

12:00- 3511:25 دقیقهاعطاء جوایز و تقدیر از برگزیده ها

عنوان پنل: »پژوهش های علوم انسانی و مسأله پیشرفت«
پژوهشکده حکمت معاصر و پژوهشکده غرب شناسی و علم پژوهی

دوشنبه
بعدازظهر

1398/09/25
سالن حکمت

ساعت برگزاریزمانعنوان برنامه

13:35- 513:30 دقیقهاعالم برنامه

مدیر پنل: جناب آقای دکتر هادی وکیلی
جناب آقای دکتر مهدی اسدی، جناب آقای دکتر مهدی اصفهانی، 

جناب آقای دکتر سیدمصطفی شهرآئینی، جناب آقای دکتر غالمحسین مقدم حیدری

15:05- 9013:35 دقیقه

15:20- 1515:05 دقیقهپذیرایی

وزارت علوم تحقیقات و فناوری
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گزارش عملـکرد معاونت فرهنگی - اجتماعی
پژوهشگاه  علوم انسانی و مطالعات فرهنگی شهریور 1397- مهر 1398

  1- برگزاری برنامه های مناسبتی: 
یکی از برنامه های معمول معاونت فرهنگی- اجتماعی 
پژوهشــگاه  برگزاری برنامه بزرگداشت مناسبتهای 
مذهبی و ملی اســت که هر ســاله تعــدادی از این 
مناسبتها پوشش داده می شود. هدف از برگزاری این مراسمها، پاسداشت 
وقایع و رویدادهایی اســت که بنای فرهنگی جامعه را پایه ریزی می کنند. 
در این برنامه ها تالش می شــود تا با حضور شــخصیتهای ملی و مذهبی 
و همچنین برنامه های متنوع جانبی، فضای فرهنگی شــاد و مناســبی را 
برای پژوهشگران، کارمندان و دانشــجویان پژوهشگاه فراهم شود. برنامه 

مناسبتی یکسال گذشته عبارتند از: 
1/1-  بزرگداشــت هفته دفاع مقدس همراه با نشست »ارزیابی سینمای 

دفاع مقدس« 
2/1-  بزرگداشت روز دانشجو        

1/ 3-  بزرگداشت شب یلدا
4/1- بزرگداشت دهه فجر و چهل سالگی انقالب اسالمی

5/1-  برگزاری جشن نیمه شعبان
6/1-  بزرگداشت آزادسازی خرمشهر

7/1-  برگزاری مراسم روز کارمند
8/1-  بزرگداشت هفته دفاع مقدس

 2- برگزاری سلســله نشســتهای ارزیابی 
سازمان صدا و سیمـا 

2/ 1- نشست »سیاستگذاری در رسانه ملی«
2/ 2  - نشست »سریالهای تلویزیونی؛ عوامل کاهش 

یا جذب مخاطب؟«    

3- برگزاری جلسات گفتگوی آزاد:
یکــی از برنامه های فرهنگــی معاونــت فرهنگی - 
اجتماعی برگزاری نشستهایی با موضوعات فرهنگی 
و اجتماعی مبتال به جامعه اســت که نیازمند بررسی 
جوانب مختلف آن از سوی صاحبنظران و اندیشمندان علوم انسانی است. 
در این نشستها تالش می شــود زمینه تبادل نظر با حاضران و کارشناسان 
دیگر به صورت گفتگوی آزاد فراهم شــود تا ابعاد مختلف مسائل فرهنگی 
و اجتماعی بیــش از پیش تبیین گردد. در ذیل به جلســاتی که در همین 

راستا تشکیل شده است، به ترتیب زمانی اشاره می شود:
3/ 1-  نشست »ارزیابی سیاستهای حوزه آسیبهای اجتماعی«

3/ 2- نشست »گفتگو پیرامون حجاب«
3/3-  نشست » بحثی درباره رؤیت هالل )نجومی- فقهی(«

4- برگزاری چهارمین مدرســه تابستانی با 
عنوان »توســعه ایران؛  چالشهای گذشته، 

چشم انداز آینده«:
به همــت معاونت فرهنگی- اجتماعی پژوهشــگاه 
علوم انســانی و مطالعــات فرهنگی، چهارمین مدرســه تابســتانی 
پژوهشــگاه با عنوان »توســعه ایران؛ چالشهای گذشــته، چشم انداز 
آینده« از تاریخ 22 تا 25 تیرماه 1398 در ســالن حکمت پژوهشــگاه 
علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شــد. مدرسه تابستانی یکی از 
برنامه های رایج در دانشــگاهها و مراکز پژوهشی دنیاست که ساالنه به 
منظور مطالعه عمیق پیرامون یکی از مســائل چالش برانگیز در حوزه 
آکادمی  و به منظور دانش افزایی و ارتقای مهارتی دانشــجویان برگزار 

می شود. 
4 / 1- نشست اول: »موانع توسعه ایران«

4 / 2-  نشست دوم: »دولت و توسعه«                          
4/ 3- نشست سوم: »سیاست و توسعه«
4/ 4- نشست چهارم: »جامعه و توسعه«

          
5- برگزاری مجموعه نشستهای »چالشهای 

انقالب اسالمی در دهه پنجم«: 
به مناســبت چهلمین ســالگرد پیــروزی انقالب 
اســالمی، معاونت فرهنگی- اجتماعی پژوهشگاه 
علوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی، مجموعه نشســتهایی با عنوان 
»گفتگوهای علمی پیرامون چالشــهای انقالب اسالمی در دهه پنجم« 
را در سالن حکمت پژوهشگاه برگزار نمود. در این نشستها اندیشمندان 
و چهره  های دانشــگاهی با گرایش های مختلف فکــری در پنج محور 
اســالمیت، جمهوریت، اســتقالل، آزادی و عدالت به بحــث و گفتگو 

نشستند. این نشست ها عبارتند از:
1/5- نشست »اسالمیت«

2/5- نشست »آزادی«
3/5- نشست »عدالت«

4/5- نشست »جمهوریت«
5/5- نشست »استقالل«

 
6- برگزاری مجموعه نشستهایی با محوریت 

»حقوق شهروندی«
1/6- نشســت »جامعه بشــری 70 ســال پس از 
اعالمیه جهانی حقوق بشر؛ دستاوردها و ناکامی ها«

2/6- نشست »کارنامه حقوق شهروندی در ایران«

7- برگــزاری مجموعــه نشســتهای دولت 
الكترونیک: 

معاونت فرهنگی- اجتماعی پژوهشــگاه با همکاری 
دســتیار وزیر ارتباطات و فناوری اطالعــات در امور 
حقوق شــهروندی پس از طی جلسات متعدد مشــترک جهت همکاری 
فیمابین، توافق نمودند سلســله جلســاتی را با موضوع دولت الکترونیک 
و با 7 محور عدالت اجتماعی و برابری، شفافیت، مشارکت، عدالت اداری، 
کاهش فســاد، اعتماد عمومی و گفتگوی اجتماعی با حضور اساتید علوم 
انســانی و مهندســی برگزار نمایند. همچنین مقرر شــد این جلسات به 
صورت تناوبی در وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و پژوهشــگاه علوم 

انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شود. 
1/7- نشست »دولت الکترونیک و شفافیت«

8- برگــزاری بزرگداشــت شــخصیتها و 
رویدادهای ماندگار هنری و فرهنگی:

یکی دیگر از سیاستها و برنامه های معاونت فرهنگی- 
اجتماعی برگزاری برنامه هایی با عنوان بزرگداشــت 
شــخصیتهای فرهنگی و اجتماعی و یا رویدادهای  هنری و فرهنگی است 
تا از این طریق عالوه بر قدردانی از تالشــهای شخصیتهای ماندگار، بتوان 

الگوهایی را برای نسل جوان معرفی نمود.  
1/8- بزرگداشت موالنا

2/8-  نمایشــنامه خوانی »سرباز شــال بلند« و نشســت »بزرگداشت 
ادبیات مقاومت«

 9- برگزاری سلسله نشستهای بصیرت افزایی: 
معاونت فرهنگی- اجتماعی در راستای طرح بصیرت 
افزایی در دانشگاهها برای اعضای هیأت علمی، اقدام 
به برگزاری نشســتهایی با موضوعــات دینی و علمی 

نمود.
1/9- نشست اول: » میزان حق و باطل در اندیشه حضرت علی )ع(«

2/9- نشســت دوم: » تحول مفهومی حفظ نظام در اندیشه امام خمینی 
)ره(«

3/9- نشست ســوم: » اخالق حرفه ای در پژوهش: مسئولیت اجتماعی 
دانش«    

4/9- نشست چهارم:  مناظره  با موضوع» مسئولیت اجتماعی دانشگاه«

10-  بازدیدها:
یکــی از برنامه هــای معاونت فرهنگــی- اجتماعی، 
برگزاری اردوها و یا بازدید از مراکز فرهنگی اســت تا 
از این طریق عالوه بر ایجاد فضای شــاد و با نشاط در 
فضای پژوهشگاه، امکان آشــنایی با مراکز فرهنگی و ارتقای سطح دانش 
و بینش همکاران و دانشــجویان را فراهم آورد. در عین حال امکان بازدید 
گروههای دانش آموزی و دانشــگاهی از پژوهشگاه را نیز فراهم می آورد تا 
از ظرفیتها و توانمدیهای آن آگاه شوند. به همین منظور در طول سال 97 

و 98، معاونت فرهنگی- اجتماعی امکان تعدادی بازدید برای دانشجویان 
و همکاران فراهم نمود

 10/ 1- بازدید از موزه ملی ایران و موزه آبگینه
  2/10- بازدید از کتابخانه ملی

 3/10- بازدید دانش آموزان پسر  منطقه 6 تهران از پژوهشگاه
  4/10- بازدید دانش آموزان دختر منطقه 6 تهران از پژوهشگاه

 11- انجام فعالیتهای مرتبط با دانشجویان:
یکی از وظایف معاونت فرهنگی- اجتماعی رسیدگی 
به امور فرهنگی و اجتماعی مرتبط با دانشــجویان که 
شامل خوابگاه، مشاوره،  انتشــار نشریه دانشجویی و  

انجمنهای علمی دانشجویی است.
11/ 1- پیگیری موضوع خوابگاه و اسکان دانشجویان 

 11/ 2-  مشاوره برای دانشجویان 
 11/ 3- چاپ نشریه دانشجویی »بیان«

 4/11 - کمک به تأسیس انجمنهای علمی دانشجویی

12-  انجــام فعالیتهــای ورزشــی مربوط به 
دانشجویان و همكاران:

 1/12- برخی از فعالیتهای 6 ماهه دوم سال 97: 
1. پیگیــری و اهــداء جوایز پیش بینی جــام جهانی 

فوتبال.
2. برگزاری هفته تربیت بدنی

3. هماهنگی جلســه ســخنرانی با حضور اســتاد تربیت بدنی با موضوع 
ورزش کارکنان

4. برگزاری مسابقات المپیاد ورزشی دانشجویان در 7 رشته ورزشی.
5. برگزاری مسابقات داخلی کارکنان به مناسبت دهه فجر در 4 رشته.

 2/12- برخی از فعالیتهای 6 ماهه  اول سال 98
1- تشــکیل کمیته ورزش در تاریخ  1398/2/16 به شــماره 1/3618 با 

حضور اعضاء و پیگیری انجام مصوبات آن
2- برنامه ریزی و نظارت بر تشــکیل کالســهای صبحگاهی و یوگا ویژه 

بانوان در سالن ورزش
3- نظارت و رسیدگی به امور سالن ورزش و نظارت بر امور نظافت و...
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وژیه انهم هفته ژپوهش

تاریخچه انتشـارات و گزارش اجمـالی
از فعالیت های سال پژوهشـی 97-98

-   مختصری از تاریخچه انتشارات
سابقه تاریخی انتشارات پژوهشگاه علوم انســانی و مطالعات فرهنگی به زمان تاسیس بنیاد فرهنگ ایران در ســال 1343 باز می گردد. انتشارات 
بنیاد فرهنگ، هسته اصلی پیدایش انتشارات پژوهشگاه به حساب می آید و سیاست های نشر آثار که توسط بنیاد فرهنگ ایران پی ریزی شده بود، 
همچنان تا حد مناسبی توسط انتشارات پژوهشگاه ادامه یافته اســت. رویکرد بنیاد فرهنگ در درجه اول معطوف به چاپ کتاب هایی بود که نشر 
آنها برای معرفی معارف دیرین فرهنگ ایرانیان مهم به حساب می آمد؛ یا مراجع و مأخذ مهمی که باید در دسترس محققان و پژوهندگان در تاریخ 

و فرهنگ و زبان های ایرانی باشد ولی به سبب سنگینی هزینه و تخصص ویژه تاکنون به وسیله ناشران عادی چاپ نشده بود. )ادامه در صفحه بعد(

مقدمــه

 از دیگر ســوی کار بر روی واژه نامه ها که به موازات پیشرفت صنایع 
و علوم گوناگون مورد نیاز شــدید فارسی زبانان است، در زمره اهداف 
انتشــاراتی بنیاد فرهنگ ایران محســوب می شــد. بنیاد در دوران 
فعالیت خود توانسته بود افزون بر انتشار چندین فرهنگ نامه و تاریخ 
زبان فارسی، حدود ســیصد عنوان کتاب از میراث فکری و فرهنگی 
ایران در حوزه های زبان فارسی، زبان شناسی و تاریخ  را انتشار دهد.  
بخش مهمی از این رویکردها همچنان در نشــر آثار پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی دیده می شود. عالوه بر این که پژوهشگاه 
از حیث ساختاری رشد قابل توجهی نموده اســت و آثار متنوعی در 
حوزه های مختلف دانش انســانی از جمله فلســفه و حکمت، علوم 
سیاســی، مطالعات اجتماعــی، مطالعات قرآنی، رســانه و فرهنگ، 

فلســفه علم، مطالعات اقتصاد و مدیریت، اخــالق و تربیت، حقوق، 
غرب شناســی نیز به رسالت های انتشاراتی پژوهشــگاه اضافه شده 

است.
 انتشــارات پژوهشــگاه علوم انســانی و مطالعات فرهنگی در مدت 
حیات خود قریب بــه 1000 عنوان کتاب در حوزه علوم انســانی به 
طبع رســانده اســت، که بســیاری از این آثار در فضای دانشگاهی و 
تخصصی کشور به عنوان متون پر خوانش شناخته و بهره برداری می 
شوند. انتشارات پژوهشــگاه همچنین متولی انتشار 23 نشریه علمی 
در حوزه های یاد شده نیز است که ســاالنه 16 هزار برگ متن علمی 
معتبر در فضای علمی کشور منتشر می کند که از این حیث در ایران 

بسیار منحصر به فرد است. 

گزارش اجمالی از فعالیت های سال پژوهشی 97-98
  الف( اقدامات انجام گرفته در بخش کتاب  

1 تهیه و تحویل نسخه آزمایشی سامانه نشر کتاب »سینا 
وب« جهت سامانه ای شدن مدیریت نشر کتاب

2 ساماندهی پرســنل و تهیه پیش نویس شرح وظایف بر 
اساس رویكردهای جدید

3 تهیه پیش نویس ساختار انتشارات براساس شرح وظایف 
جدید

4 پیگیری قراردادهای بالمجــوز و معوقات مالی مدیریت 
پیشــین و تهیه بانک اطالعاتی از تعهدات قبلی و تصمیم 

گیری در خصوص اجرای مناسب هریک ار آنها. 
5 تهیه دستورالعمل جهت انعقاد قراردادهای انتشارات با 
واحد حقوقی و مالی جهت همــكاری قانونی امور قراردادها 

پس از دهها جلسه با مدیریت های مختلف 
6 تعیین تكلیف و حســاب رســی کارگزاران قبلی واحد 
انتشارات و تهیه گزارش و مستندات های الزم از آن و ارسال 
گزارش ها و مستندات به معاونت محترم اداری و مالی جهت 

تعیین تكلیف.
7 برگزاری نمایشــگاه بین المللی کتاب تهران در ســال 

1398؛
واحد انتشــارات ضمن انجام امور جاری، جهت شــرکت 
در نمایشــگاه بین المللی کتاب تهران نسبت به سال های 
قبل، در 4 حوزه زیر نوآوری داشــته است که به اجمال ذکر 

می شود:
1-7 بروز رسانی قیمت ها؛ 

2-7 ساماندهی تخفیفات فروش کتاب؛
3-7 تهیه بروشور مناسب از آثار پژوهشگاه 

4-7 برگزاری جلسات معرفی و رونمایی کتاب 

نشســت معرفی و رونمایی کتاب »جســتارهایی درباره 
فلســفه و ادبیات« اثر دکتر کریم مجتهدی در روز سه شنبه 

1398/2/10 ساعت 14-15 
نشســت معرفی و رونمایی کتاب »اخالق علــم در علوم 
اجتماعی ایران« اثــر معصومه قراخانــی و دکتر آیت اهلل 

میرزائی در روز دوشنبه 1398/2/9 ساعت 11/30-12/30 
8 حرکت به سوی نشر الكترونیک و توزیع دیجیتالی کتاب؛ 
تهیه و تدوین پیش نویس قرارداد با نشــر های دیجیتالی 
و الكترونیک  از جمله طاقچه، کتــاب چین، نور و فراکتاب و 

ارسال به مراکز یاد شده جهت  امضاء
9 ویراســتاری کلیه کتاب های چاپی انتشــارات در سال 

جدید جهت ارتقای کیفی آثار پژوهشگاه
10   برنامه ریزی، هماهنگی و دریافت کاغذ دولتی از وزارت 

ارشاد
11   آماده سازی و چاپ 35 عنوان کتاب چاپ اول 

12   آماده سازی و  چاپ 55 عنوان کتاب تجدید چاپ 

13   تهیه و آماده سازی 5 تیپ قرارداد در قالب خرید اثر، یک 

نوبت چاپ، خدمات اعم از ویراستاری صفحه بندی و حروف 
چینی و طراحی جلد، چاپ مشترک کتاب، نشر دیجیتال،  با 

هماهنگی واحد حقوقی؛
14   برگزاری 9 جلسه شورای انتشارات، تصویب بیش از 90 

مصوبه و پی گیری آنها؛

  ب( اقدامات انجام گرفته در بخش کتابفروشی  
1   ســاماندهی مدیریت انبار و کتابفروشــی و تهیه شرح 

وظایف جدید پرسنل بر اساس رویكردهای نوین؛ 
2   حرکت به ســوی ســاماندهی توزیع کتــاب  از طریق 

همكاری با مراکز توزیع و پخش کتاب؛ 
3   تهیه دستورالعمل و شیوه نامه بخش کتابفروشی و ابالغ 

آن؛

پ( اقدامات انجام شــده در بخش انبار گلفام )انبار کتابهای 
چاپی پژوهشگاه(

1   ساماندهی فیزیكی انبار گلفام از طریق نصب آسانسور و 

چیدمان کتاب؛
2   تهیه فهرســت آثار قدیمی و  کم فروش مكاتبه جهت 

تعیین تكلیف نسخه های قدیمی موجود در انبار؛
3   تهیه فهرست آثار اتمام شــده که نیاز به تجدید چاپ 

دارند.

ت( اقدامات انجام گرفته در بخش نشریات:
1    ساماندهی مدیران اجرایی در بخش نشریات؛

2    تهیه دستورالعمل و شیوه نامه بخش کتابفروشی و ابالغ 
آن؛

3    بررســی و کشــف  امور بالتكلیف در واحد نشــریات 
و مكاتبه با معاونت پژوهشــی جهت تعییــن تكلیف امور 

بالتصدی در بخش نشریات
4    برگزاری جلسات منظم با مدیران اجرایی نشریات برای 

اطالع از مسائل و مشكالت اجرایی نشریات و رفع آن ها؛ 
5    ابالغ دستورالعمل های الزم به مدیران اجرایی به منظور 
تســریع فرایند دریافت و پذیرش مقاالت و تكمیل به موقع 
مقاالت هر شــماره برای قرارگرفتن در فرایند آماده سازی و 

انتشار آن ها؛ 
6    تغییر و جابه جایی چند تن از مدیران اجرایی نشــریات 

به منظور بهبود عملكرد آن ها
7    پیگیری برای تسویۀ قراردادهای باقی ماندة نشریات از 

سال 1396 
8    تنظیم و انعقاد قراردادهای 1397 نشریات و به روزکردن 

تمام قراردادهای نشــریات تا پایان اردیبهشــت 1398 و 
پیگیری برای امضا و انعقاد و پرداخت آن ها؛

9    پیگیری برای دریافت هزینه های داوری و آماده ســازی 
نشــریات از همۀ نویســندگان مقاالت، اعم از نویسندگان 

داخلی و خارجی؛
10    پیگیری برای دریافت و ثبت وجوه پرداختی نویسندگان 

مقاالت ازطریق سامانۀ نشریات؛
11    پیگیری برای تخصیص شمارة حســاب مستقل برای 
نشــریات پژوهشــگاه به منظور واریز وجــوه پرداختی 
نویســندگان مقــاالت در آن و شفاف شــدن کامل همۀ 

دریافتی های مالی نشریات.
12    برگزاری جلسات منظم با ســر ویراستار نشریات برای 
اطالع از مسائل و مشكالت آماده سازی نشریات و رفع آن ها 
و دریافت گزارش از ایشــان دربارة وضعیت آماده ســازی 

مقاالت؛
13    برگزاری جلســه با مدیــران ویراســتاری مجموعۀ 
طرف قرارداد نشــریات و آگاهی از مسائل و مشكالت آن ها 
برای آماده سازی مقاالت نشــریات و حصول توافق جدید با 
آن ها دربارة نحوة همكاری در آینده با روشن کردن تعهدات 
دو طرف )ازجمله دادن قول مســاعد به آ ن ها برای پرداخت 
مطالبات مالی انباشته شدة آن ها و پرداخت منظم قراردادها 

در آینده(؛
14    آماده سازی 620 )شش صد و بیست( مقاله پذیرفته شده 

جهت انتشار در 23 نشریه پژوهشگاه؛
شایان ذکر است که مراحل آماده ســازی مقاالت نشریات 
عبــارت اســت از: 1. ماکت بنــدی مقــاالت، 2. ویرایش 
صوری و فنی، 3. ویرایش اســتنادی، 4. ویرایش زبانی، 5. 
نســخه پردازی، 6. غلط گیــری، 7. صفحه آرایی نهایی، 8. 
تنظیم و آماده کردن فهرســت و صفحات حقوقی نشریه، 9. 
بررســی نهایی صفحه آرایی مقاالت و تنظیم و آماده کردن 

فایل چاپی نشریه، 10. تنظیم و اجرای جلد نشریه.
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فهرست کتاب های چاپ اول منتشر شده در سال پژوهشی 97-98 
تعداد صفحاتنام مؤلفعنوان کتابردیف

مؤلف: هراچیک سیمونیانارمنیان و انقالب مشروطه ایران1
 ترجمه: آنوشیک بخشمندی

347

150آزیتا افراشیاستعاره  و شناخت2

197محمد واعظ اصول مالیه با رویکرد بین المللی3

298 امین مرادیبازشناسی فرم معماری منزل گاه های شمال غرب ایران بر اساس مینیاتورهای مطراقچی4

453روح انگیز کراچیتاریخ شعر زنان5

239علی ساالری شادیتاریخ نگاری و تاریخ نگری ابن اثیر6

916زهرا خسروی  ومکانیترجمه های کهن شهاب االخبار7

698کریم مجتهدیجستارهایی دربارۀ فلسفه و ادبیات8

717آزیتا افراشی- امید طبیب زادهجشن نامه استاد سید مصطفی عاصی9

458مهشید میرفخراییدادستان دینی10

 مؤلف: جکی اسکاتداستان هایی برای پرورش فکر )2.ج(11
مترجم: سیده مبینا شاهری لنگرودی

485

582محمد تقی راشد محصلدستور زبان اوستایی12

 مؤلف: طه حسینسخن چهارشنبه ها )2.ج(13
ترجمه و تعلیق:  رمضان رضائی

995

415زهره زرشناسشرحی از تاریخ سغد14

260حسین قریبعقالنیت نوین در چین15

612سیروس نصرالله زادهکتیبه های خصوصی فارسی میانه ساسانی و پساساسانی، گورنوشته، یادبودی )2.ج(16

483نوش آفرین میرمطهریمثنوی اکسیر اعظم17

195سید حسین میرجلیلیمجموعه مقاالت اقتصاد مقاومتی18

679شهرام یوسفی فرمجموعه مقاالت دومین همایش فرهنگ و تمدن ایران دوره سلجوقیان19

195مریم عاملیمجموعه مقاالت همایش ادبیات و فلسفه20

367سید حسین میرجلیلی  روشنک میرجلیلیمجموعه مقاالت همایش حمایت از تولید ملی و کاالی ایرانی21

318نیره دلیرمفهوم مشروعیت درتاریخ ایران دوره میانه22

308مؤلف: گیلرمو الغازه مترجم: زهره عطایی آشتیانیمیان روداان باستان درسپیده دم تمدن23

265امید طبیب زادهمبانی و دستور خط فارسی شکسته24

291سید حسین میرجلیلی  روشنک میرجلیلینقدنامه اقتصاد 252

333سید حسین میرجلیلی  روشنک میرجلیلینقدنامه اقتصاد 263

289غالمرضا مصباحی مقدم   روشنک بزرگینقدنامه دو اثر مکتب های اقتصادی و پژوهشی در فرهنگ اقتصادی پالگریو27

372علیرضا مالیی توانیاز بنیاد فرهنگ تا موسسه مطالعات فرهنگی28

289عیسی متقی   سجاد اسماعیلینقدنامه زبان و ادبیات عربی295

315مریم عاملی  مریم شهامت قربانینقدنامه زبان و ادبیات فارسی و زبان های باستانی 305

298عیسی متقی   سجاد اسماعیلینقدنامه زبان وادبیات عربی 314

365ضیاء هاشمی محبوبه سادات هدینقدنامه علوم اجتماعی 324

278خدیجه سفیری  لیال عرب سرخینقدنامه علوم اجتماعی 335

301مجید توسلی مهدی مظفرنیا مختار نورینقدنامه علوم سیاسی 343

507ابوتراب سیاهپوشنهادهای علمی در تمدن ایرانی35

181اعظم قاسمینظام اخالقی حارث محاسبی36

207پگاه مصلحاصول نظریه پردازی سیاسی37

243مجید توسلی  مختار نوریدرآمدی بر مناظره لیبرال ها و جماعت گرایان38

410مهرنوش هدایتیمراقب تفکر صرفا منطقی باشید39

241غالمعلی افروز؛ ندا فراهینی؛ علی اکبر ارجمندنیانقدنامه روانشناسی 4 40

گزارش عملکرد دانشجویان دوره دکتری در سال پژوهشی 97-98
1 .تصویب پروپوزال :

آز آذر 97 تا آذر 98 تعداد 28 طرحنامه دانشجویان دکتری در شورای تحصیالت 
تکمیلی پژوهشــگاه تصویب گردیدکه از این تعداد ،3 طرحنامه در رشته حکمت 
متعالیه ،1 طرحنامه در رشته فلســفه دین ، 3 طرحنامه در رشته تاریخ علم دوره 
اسالمی، 5 طرحنامه در رشته زبان و ادبیات فارســی ،5 طرحنامه در تاریخ ایران 
بعد از اسالم ، 7 طرحنامه در رشته علوم سیاسی  3 طرحنامه در رشته فلسفه علم 

و فنآوری و 1 طرحنامه در رشته زبان شناسی همگانی تصویبی بوده است.
در ارائه طرحنامه ها به شــورای تحصیالت تکمیلی و قراردادن آنها در دســتور 
جلسات به ظرفیت استادان راهنمای طرحنامه )اعضای هیات علمی پژوهشگاه( 
دقت ویژه صــورت پذیرفت تا طبق دســتورالعمل و آیین نامه شــورای فوق که 
مصوب گردیده در مقطع دکتری،استادیار 2 طرحنامه ،دانشیار طرحنامه و استاد 

4 طرحنامه را هدایت نمایند عمل گردد.
با دفاع هر کدام از رساله ها بر ظرفیت استاد راهنمای مربوطه افزوده می گردد.

این مصوبه شامل حال استاد راهنمای مدعو نمی گردد.

2. دفاع دکتری :
از آذر 97 تا آذر 98 در سال ، 38 جلسه دفاعیه دکتری برگزار گردید که البته یک 
جلسه مربوط به دفاع حمزه عقدکی دانشــجوی دکتری حکمت متعالیه علیرغم 
برگزاری به جهت ایرادت بسیار و نقاط ضعف علمی در رساله فوق ، منجر به نتیجه 
نهایی و اعطای نمره نشــد و به برگزاری جلسه دیگر در شــش ماه اینده موکول 

گردیده و به تعویق افتاد.  هیات داوران در صورتجلسه دفاعیه قید نمودند که :
با توجه به نکات داوران جلسه دفاعیه تا شــش ماه به تاخیر افتاد و دانشجو موظف 
شد تا رساله را مطابق نظرات داوران و اعضای محترم رساله یعنی اساتید راهنما و 

مشاور اصالح نمایند.
بنابراین تعداد دفاع های دکتری در سال 97 ، 37 رساله می باشد که از این تعداد 
، 3 دفاع زبان و ادبیات فارســی ، 6 دفاع حکمت متعالیه،2 دفــاع تاریخ علم دوره 
اسالمی، 8 دفاع فلسفه دین، 8 دفاع زبان شناســی همگانی،1دفاع فلسفه علم و 
فنآوری، 3دفاع فرهنگ و زبانهای باســتانی ،4 دفاع علوم سیاسی و 2 دفاع تاریخ 

ایران بعد از اسالم بوده است.

3.پژوهش ورزی :
در سال 97 همچون سالهای گذشته و با توجه با تصویب و ابالغ و اجرای آیین نامه 
جدید پژوهــش ورزی ، این طرح با جدیت و از طریق تمــاس و مکاتبه و ارتباط با 
دانشجویان و پژوهشــکده ها پیگیری گردید تا با خروجی بیشتر و بهتر و البته با 

کیفیت باالتر انجام گردد.
تاکید ببشتر در انجام پژوهش ورزی توسط دانشجویان گذشته از ارائه گزارشهای 
ماهانه و تخصصی ، بر تولید و اســتخراج مقاله علمی و پژوهشی از طرح مورد اجرا 
و یا ترجمه موضوع مورد پژوهــش و نهایتا ارتباط و پیوند آنها با رســاله دکتری 

متمرکز بوده است.
در سال 97 ، 20 نفر از دانشجویان دکتری ورودی 96 معرفی نامه پژوهش ورزی 

دریافت و مشغول انجام طرح خود گردیدند که از این تعداد:
6 معرفی نامه در رشــته فلسفه دین ،5 معرفی نامه در رشــته حکمت متعالیه، 4 
معرفی نامه در رشته زبان و ادبیات فارسی،4 معرفی نامه تاریخ علم دوره اسالمی 

و 1 معرفی نامه رشته علوم سیاسی بوده است.
همچنین در این ســال ، 19 نفر از دانشــجویان دکتری ورودی 97 معرفی نامه 

پژوهش ورزی دریافت و مشغول انجام طرح خود گردیدند که از این تعداد:
4 معرفی نامه در رشته زبان و ادبیات فارســی ،4 معرفی نامه در رشته تاریخ ایران 
بعد از اسالم، 4 معرفی نامه در رشته زبان شناســی همگانی،3معرفی نامه فلسفه 

علم و فنآوری و 4 معرفی نامه رشته فرهنگ و زبانهای باستانی بوده است.

4. مشاوره پژوهشی :
با توجه به پذیرش 23 دانشــجوی دکتری در ســال97 و 8 دانشجوی دکتری در 
ســال 98 و جهت آشــنایی آنان با مجموعه تحصیالت تکمیلی و مشخصا بخش 
پژوهش ، مشــاوره و راهنمایی های الزم به آنان به ویژه در ســه مرحله : پژوهش 

ورزی ، تصویب پورپوزال و دفاع از رساله انجام گردید.
مشــاوره پژوهشــی در طول ترمهای تحصیلی به صورت حضــوری و تلفنی به 
دانشجویان دکتری در مورد فرایند پژوهش و  مراحل انجام رساله دکتری و نیز در 
قالب اطالعیه های مختلف و نصب در تابلوی اعالنات تحصیالت تکمیلی و سایت 

پژوهشگاه و انتشار در فضای مجازی انجام می پذیرد.     

گزارش تحصیالت تکمیلی
تعــداد دانشــجویان شــاغل به تحصیــل مقطع 

کارشناسی ارشد: 138 نفر
تعداد دانشجویان شاغل به تحصیل مقطع دکتری: 143 

نفر
تعداد دانش آموختگان مقطع کارشناسی ارشد از مهر 

97 تا آذرماه 98: 49 نفر
تعداد دانش آموختگان مقطع دکتــری از مهر 97 تا 

آذرماه 98: 36 نفر
تعداد دانش آموختگان مقطع کارشناسی ارشد از ابتدا: 

1041 نفر
تعداد دانش آموختگان مقطع دکتری از ابتدا: 230 نفر

مقطــع  در  پژوهشــگاه  در  دایــر  رشــته های 
کارشناسی ارشد: 9 رشته
1   تاریخ ایران اسالمی

2  زبان شناسی همگانی
3  زبان و ادبیات عرب

گزارش آزمونهای سال 98-97
گزارش آزمون های پایان ترم 97-1: 

تعداد آزمون های برگزار شده در دو مقطع کارشناسی 
ارشد و دکتری:112 آزمون 

گــزارش آزمون هــای پایان نیمســال دوم ســال 
تحصیلی97-98: 

تعداد آزمون های برگزار شده در دو مقطع کارشناسی 
ارشد و دکتری: 58 آزمون 

گزارش آزمون های جامع برگزار شده در سال 1397: 
10 مورد به شرح ذیل: 

رشته تاریخ ایران بعد از اسالم-حكمت متعالیه دو مورد-
علوم سیاسی-فلســفه دین-زبان و ادبیات فارسی دو 

مورد-فرهنگ و زبان های باستانی-زبان شناسی. 
گزارش آزمون جامع در سال1398:

4مورد به شرح ذیل: 
فلســفه دین-تاریخ ایران بعد از اسالم- زبان و ادبیات 

فارسی-علوم سیاسی
تعداد مقاالت پذیرش شــده از فرورودین 97 تا آذر 98 

برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد: 15 مقاله
دانشجویان دکتری:  65 مقاله

4  زبان و ادبیات فارسی
5  توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

6  مدیریت رسانه
7  دین و رسانه

8  زبان های باستانی ایران
9  فلسفۀ دین

رشته های دایر در پژوهشگاه در مقطع دکتری: 9 رشته
1  فرهنگ و زبان های باستانی ایران

2  زبان و ادبیات فارسی
3  عوم سیاسی- اندیشه های سیاسی

4  تاریخ علم دوره اسالمی
5  فلسفه علم و فناوری

6  فلسفه دین
7  تاریخ ایران بعد از اسالم

8  حكمت متعالیه
9  زبان شناسی
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گزارش عملـکرد
مدیریت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت در سال پژوهشی 97-98

رئوس اقدامات و فعالیت های انجام شده
مدیریت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت در سال پژوهشی 98-97 عبارتند از:

بازنگری آئین نامه شورای راهبردی و تدوین آن با عنوان  جدید »آئین نامه شــورای نظــارت، ارزیابی و تضمین 1
کیفیت« مطابق با آیین نامه باالدستی وزارتی؛

ستادی؛2 اصالح و بازنگری برنامه های عملیاتی واحدهای صفی و 

3 ارزیابی و پایش برنامه راهبردی اول؛

تعیین حوزه هــای کالن و اولویت های پژوهشــی برنامه  راهبردی دوم؛4

5 تدوین گزارش عملكرد سال 97 پژوهشگاه؛ 
6 تطبیق طرح های  پژوهشی با برنامه؛ 

7 گزارش اجرای مصوبات هیئت رئیسه.

جدول 1- ارزیابی برنامه راهبردی اول پژوهشگاه از سال 94 تا 97

سرانهدرصد تحققعنوان فعالیت

651/53 طرح های پژوهشی 

631/26 مقاالت علمی پژوهشی 

2/5 91 سخنرانی و نشست 

- 118 همایش های ملی و بین المللی 

2/2 186 کارگاه 

1/143 66 کتاب 

- 103 کرسی 

جدول 2 - چالش های موجود در پژوهشگاه و پیشنهادها

پیشنهادهامشکالت

برنامه ریزی برای انجام به موقع طرح های پژوهشی وتصویب طرح برای افراد پایین بودن سرانه انجام طرح پژوهشی
واعضاء فاقد طرح

برنامه ریزی برای رشد سرانه طرح های کاربردی به منظور جذب بودجه و افزایش پایین بودن سرانه انجام طرحهای کاربردی
ضریب نفوذ پژوهشگاه در جامعه

برنامه ریزی برای ارائه  و چاپ مقاالت پژوهشگاه در مجامع بین المللی به منظور پایین بودن سرانه چاپ مقاالت ISI اعضای هیأت علمی
تحقق اهداف کالن برنامه راهبردی بویژه راهبرد ارتقاء پژوهشگاه به سطح مراکز 

علمی آسیا

عدم استفاده از ظرفیت های دانشجویان تحصیالت تکمیلی در 
انجام طرح های پژوهشی)به عنوان دستیار پژوهشی(

برنامه ریزی برای پیوند میان آموزش وپژوهش در پژوهشگاه

بازنگری در شرح وظایف کارکنان و مشخص نمودن توانمندی  های کارشناسان با توزیع نامتوازن نیروی انسانی در واحدهای صفی و ستادی
توجه به نیاز واحدهای مختلف پژوهشگاه

بازنگری آئین نامه شورای راهبردی و تدوین آن با عنوان  جدید »آئین نامه شــورای نظارت، ارزیابــی و تضمین 1
کیفیت« مطابق با آیین نامه باالدستی وزارتی

بر اســاس ابالغ آئین نامه نظام نظــارت، ارزیابی و تضمیــن کیفیت مصوبه 
95/12/8 و آئین نامه تشــکیل شــورا و مدیریت نظارت، ارزیابی و تضمین 
کیفیت مصوبه 96/5/22 از ســوی وزارت علوم، مدیریــت نظارت و ارزیابی 
پیش نویس آیین نامه شــورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت را در سال 
1398 تدوین کرد و مقرر است وظایف این مدیریت پس از تصویب آیین نامه 

مذکور، مطابق با آن پیش رود.

اصالح و بازنگری برنامه های عملیاتــی واحدهای صفی و  ستادی؛2
با تصویب ساختار جدید پژوهشگاه، برنامه عملیاتی واحدهای ستادی بازبینی 
شد و طی 8 جلســه با اعضای کارگروه نظارت، ارزیابی و پیشبرد برنامه، برخی 
از سیاســت های برنامه راهبردی و برنامه عملیاتی واحدهای ستادی از جمله 
مدیریت پژوهشــی، مدیریت تحصیالت تکمیلی، مدیریت کتابخانه، مدیریت 
نشر آثار علمی، شــورای بررســی متون، معاونت اداری-مالی، روابط عمومی، 
مدیریت همکاری های علمی و بین المللی، مدیریت حقوقی، دبیرخانه هیئت 
امنا و دبیرخانه هیئت اجرایی جــذب، مدیریت برنامه ریزی فرهنگی، مدیریت 

فناوری اطالعات و ارتباطات، مدیریت نوآوری علوم انسانی و همچنین برخی از 
اقدامات واحدهای صفی )پژوهشکده ها و مراکز( بازنگری و اصالح شدند.

ارزیابی و پایش برنامه راهبردی اول  مدیریت نظــارت، ارزیابــی و تضمین کیفیت پس از اجــرای برنامه 3
راهبردی اول )از سال 94 تا 97(، به منظور اطالع از روند دستیابی به اهداف تعیین 
شده در برنامه، اقدام به پایش شــاخص های مندرج در برنامه راهبردی کرد. در 
این گام عملکرد پژوهشگاه طی سال های 94-97 در بخش های صفی و ستادی با 
مقادیر تعیین شده برای هر سال برنامه متناسب با راهبردها و سیاست ها مقایسه و 
میزان تحقق برنامه مشخص شد. همچنین آسیب شناسی از برنامه صورت گرفت و 

نکات شاخص و برجسته برنامه راهبردی اول و ضعف های آن تعیین شدند.
) جدول شماره 1(

تعیین حوزه های کالن و اولویت های پژوهشی برنامه راهبردی  دوم 4
با توجه به ضرورت اصالح برنامه راهبردی دوم، مطابق با نظر اعضای هیئت امناء 
و افزودن مولفه ای به برنامه با عنوان مسائل و مشکالتی از جامعه که پژوهشکده ها 
و مراکز در طول برنامه قصد دارند به آنها پاســخ دهند، اولویت های پژوهشــی 
پژوهشگاه در برنامه راهبردی دوم مشخص شدند. به این منظور ابتدا حوزه های 
کالن پژوهشی با مرور عناوین طرح های پژوهشی پیشنهادی اعضای هیئت علمی 
و مسائل پژوهشی ارسال شده از سوی پژوهشکده ها و مراکز در جلساتی با اعضای 
کارگروه تخصصی نظارت، ارزیابی و پیشبرد برنامه و کارگروه مشورتی) با حضور 

اعضا هیئت رئیسه( تعیین شدند.
سپس با نگاه به مسائل و چالش های کشــور در حوزه علوم انسانی و اجتماعی و 
نیز محورهای اولویت دار کمیسیون تخصصی علوم انســانی، معارف اسالمی و 
هنر شورای عالی عتف و نظرخواهی از پژوهشــکده ها و مراکز، 6 محور به عنوان 

اولویت های پژوهشی احصاء و در جلسات هیئت رئیسه پژوهشگاه تصویب شد و 
طرح های پژوهشی ذیل آنها دسته بندی و کدگذاری گردید.

تدوین گزارش عملكرد سال 97 پژوهشگاه  دفتر نظارت و ارزیابــی به منظور آگاهــی از ظرفیت هــای بالقوه و 5
بالفعل پژوهشــگاه و با هدف بهبود کمی و کیفی عملکرد، ســالیانه گزارشی از 
وضعیت پژوهشگاه بر اساس سامانه پژوهشی)ســیماپ( و گزارش های ارسالی 

پژوهشکده ها و مراکز و واحدهای ستادی تدوین می کند. 
این گزارش در دو بخش: الف( عملکرد پژوهشی واحدهای صفی )پژوهشکده ها 
و مراکز( و ب( عملکرد واحدهای ستادی پژوهشگاه )پشتیبانی( تدوین می شود. 
در این گزارش، وضع موجود تحلیل شده و میزان تحقق برنامه راهبردی سنجیده 
می شود. نقاط قوت و ضعف نیز بیان شده و پیشنهادهای الزم برای رفع مشکالت و 

بهبود وضع موجود ارائه می شود.  ) جدول شماره 2(

تطبیق طرح های  پژوهشی با برنامه  دفتر نظــارت، ارزیابی و تضمین کیفیت به منظــور پایش طرح های 6
پژوهشــی برنامه راهبردی اول و میزان تحقق آنها در برنامه، عناوین طرح های 
پژوهشی پیشنهادی را با عناوین تصویب شده در شــورای پژوهشی پژوهشگاه 
مقایســه کرده و نیز عناوینی که از برنامــه اول به برنامه دوم منتقل شــده اند  را 

مشخص نموده است.

گزارش اجرای مصوبات هیئت رئیسه مدیریت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت، ساالنه گزارشی از اجرای 7
مصوبات هیئت رئیســه که در حیطه وظایف این مدیریت است را با هدف میزان 
اجرایی شدن مصوبات تهیه و به دفتر ریاست ارسال می کند که گزارش مذکور در 

فروردین 1398 تدوین شد. 
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به مناسبت بیستمین ســال ابالغ نامه مقام معظم رهبری به وزیر 
وقت علوم مبنی بر تأسیس شورای بررسی متون در پژوهشگاه 

علوم انسانی در تاریخ 1378/2/5

الف( فعالیت های اثربخش شورای بررسی متون از ابتدا تاکنون 
1   نقد کتب و متون دانشــگاهی و غیر دانشــگاهی علوم انسانی: از آغاز 

فعالیت تاکنون تعداد 6300 عنوان کتاب ملی و جهانی را در رشــته های 
مختلف علوم انســانی و از انتشــارات دانشگاهی و غیردانشــگاهی نقد و 

بررسی شده است.
2   نشــریه علمی پژوهشــی نقد کتاب: پژوهشــنامه انتقــادی متون 

و برنامه های درســی )نامه علوم انسانی ســابق( به عنوان نشریه علمی و 
پژوهشی رسمی این شورا تاکنون به شماره 68 رسیده است.

چهار مقاله از این نشریه در ســال 1396 و همچنین 7 مقاله از آن در سال 
1397 به عنوان مقاله برتر نقد در جشنواره سالیانه نقد کتاب انتخاب شده 

است.
3    تألیف کتاب: بیش از 200 اثر 

4   شبکه نخبگانی اساتید علوم انسانی: امکان جلب همکاری و مشارکت 

بیش از 2600 نفر از اساتید دانشگاه  های کشــور از 230 دانشگاه و مرکز 
علمی سراسر کشور در 17 گروه تخصصی فراهم کرده است.

5   برگزاری همایش  ها، کارگاه  ها و نشســت  های علمــی: تعداد 340 

نشست  نقد، کارگاه تخصصی و همایش علمی توسط شورای بررسی متون 
در پژوهشگاه علوم انســانی و مطالعات فرهنگی و در دانشگاه  های سراسر 

کشور برگزار شده است. 
6    سابقه برگزاری »جشنواره نقد متون و کتب علوم انسانی« 

ب( نگاه آماری به فعالیت های شورای بررسی متون در یک دهه 
گذشته

1    نقد و بررســی کتب ملی و جهانی: نقد و بررســی 4259 کتاب ملی و 

جهانی شامل 3388 نقد کتاب ملی و نقد 871 کتاب جهانی می باشد.
 این شورا از نقد حدود 80 کتاب در طول هر یک از سال های 88 و 89 به 
نقد بیش از 400 کتاب در طول هر یک از سال های 97 و 96 دست یافته 

است. 
این شورا که در ســال های 88 و 89 هیچ گونه نقد و بررسی کتب جهانی 
نداشته است در سال گذشــته )97( بیش از 200 کتاب جهانی را مورد 

نقد و بررسی قرار داده است.
2   نشست، کارگاه و همایش های تخصصی: عملکرد شورا در خصوص 

همایش  هــای تخصصی گــروه )به صورت آزاد(، نشســت  هــای ویژه 
تخصصی گروه )با حضــور مؤلف و ناقد( و کارگاه  های تخصصی شــامل 
بیش از 500 فعالیت می باشد که از 4 نشست، همایش و کارگاه در سال 
88 به 185 برنامه نشســت، همایش و کارگاه تخصصی نقد در سال 97 

رسیده است.
3   مقاالت علمی نقد کتاب: شــورا طی دوره 10 ســاله اخیر، بیش از 

1100 مقاله علمی پژوهشی منتشر کرده است که از 8 مقاله در سال 88 
به 310 مقاله در سال 97 رسیده است.

4   یادداشــت های انتقادی در یک دهه گذشــته: نزدیــک به 1400   
یادداشت علمی در حوزه نقد کتاب 

افزایش از حدود 60 یادداشت در هر یک از سال های 88 و 89 به بیش از 
400 یادداشت انتقادی در طول هر یک از سال های 96 و 97 

 
ج( عملكرد شورای بررسی متون در یک سال گذشته 

فعالیت های شورای بررسی متون در ســال گذشته )1397(، شامل نقد 
569 کتاب ملــی و 211 کتاب جهانی، نگارش 485 یادداشــت علمی-

انتقادی در چارچوب نقــد کتاب، نگارش 266 مقاله علمی-پژوهشــی 
انتقادی، برگزاری 211 جلسه تخصصی نقد کتاب، تشکیل 125 نشست 
و همایش تخصصی نقد کتاب و منابع درسی و تألیف و تدوین 24 کتاب و 

طرح پژوهشی است.

کارنامه شورای بررسی 
متون و کتــب علوم 
انسانی در حوزه نقـد

عملکرد شورای بررسی متون در سال 1397
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گزارش عملـکرد
مرکز آموزش های آزاد تخصصی علوم انسانی در سال پژوهشی 97-98

گزارش عملـکرد
مرکز تحقیقات امام علی )ع( در سال پژوهشی 97-98

در اجرای مفاد سند چشم انداز 20 ســاله جمهوری اســالمی ایران مبنی بر ترویج پژوهش و در چارچوب اهداف و راهبردهای نقشه جامع علمی 
کشــور دال بر تعمیق و گســترش آموزش های عمومی و تخصصی، تحقق نظام ملی نوآوری و برنامه ها و سیاســت های راهبردی پژوهشگاه علوم 

انسانی و مطالعات فرهنگی، در سال 1393  تاسیس شد. 
آموزش عالی آزاد، آموزشــی غیررســمی و تقاضامحور اســت که درقالب دوره های تخصصی و کاربردی کوتاه مدت و میان مدت برای متقاضیان 
طراحی و اجرا می شود. به دانش آموختگان این دوره ها فقط گواهی گذراندن دوره اعطا می شود. این دوره ها در چهارچوب آیین نامه آموزش های 

آزاد مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار می شود 

مقدمــه

مأموریت ها:
1   ترویجی سازی دستاوردهای پژوهشی

2   زمینه سازی برای کاربست نتایج پژوهش

3   کاربردی  سازی علوم انسانی و بومی سازی آن

4   ایجاد فرصت برای انتقال دانش

5   استفاده از ظرفیت های مردمی برای اعتالی دانش و تخصص

6   توسعۀ آموزش های تخصصی معطوف به کاربرد و اشتغال

7   آموزش مداوم و همگانی کردن آموزش های آزاد تخصصی

8   افزایش  دسترســی  به  آموزش عالی و کاهش تقاضای اجتماعی برای 

ورود به دانشگاه
9   تقویت ارتباط با صنعت و جامعه

10   توانمندسازی نیروی انســانی متخصص مورد نیاز کشــور و ارتقای 

دانش و مهارت آنها
11   پاسخ به تقاضا و رفع نیاز جامعه

12   توسعه خدمات علمی و آموزشی پژوهشگاه

موضوع فعالیت مرکز: 
1   برگزاری دوره های آموزشــی آزاد تخصصی در حوزه علوم انسانی در 

گسترۀ عمومی و اختصاصی
2   ارائه خدمات آموزشی به نهادها و دستگاه های اجرایی دولتی، عمومی و خصوصی

3   همکاری و مشارکت در زمینه تهیه و اجرای طرح های آموزشی مشترک 

4   این مرکز می تواند در تهران و ســایر نقاط کشور و به شکل حضوری و 

الکترونیکی فعالیت کند. 

عملكرد مرکز آموزش های آزاد تخصصی علوم انسانی از مهرماه 
1397 تا مهرماه 1398:

1    برگزاری  103 دوره آموزشی 

2   برگزاری دوره های آموزشی در 424 جلسه

3   916 ساعت دوره آموزشی 

4   مشارکت  117 مدرس

5   حضور هزار و 379 نفر دانش پذیر 
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  نمودار میله ای دوره های برگزار شده مرکز آموزش های آزاد تخصصی علوم انسانی از سال 92 تا 97

1   ششمین نشست از سلسله نشســتهای با محوریت نهج البالغه 

با عنوان »نقــش نهج البالغــه در جنبش های سیاســی ایران« با 
مشــارکت مرکز تحقیقات امام علی علیه الســالم و مرکزمطالعات 
اقتصــادی در مــورخ دوشــنبه 1397/9/26در دانشــگاه مفید 

برگزارشد.
2    نشســت علمی »خوانش جایــگاه زن در نهــج البالغه «: روز 

دوشــنبه  17 دی ماه1397 با میزبانی مرکــز تحقیقات امام علی 
علیه الســالم  و همکاری مرکز مطالعات اقتصادی دانشگاه مفید در 

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی  برگزار گردید.
3    برگــزاری چهارمین همایــش ملّی میثاق علوی: 15 اســفند 

1397
چهارمین همایش ملی میثــاق علوی با عنــوان پایبندی اعضای 
خانواده به رعایت حقوق متقابل و نقش آن در تحقق سبک زندگی 
اسالمی با همکاری  حوزه علمیه حضرت خدیجه)سالم اهلل علیها( 

پژوهشگاه علوم انســانی و مطالعات فرهنگی , مرکز تحقیقات امام علی 
علیه الســالم و حوزه علمیه الغدیر در ســالن حکمت پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی در روز چهارشنبه 97/12/15 برگزار گردید.

4    نشست مشــترک علمی با همکاری مرکز مطالعات اقتصادی 

تحت عنــوان »تصویرآفرینــی نهج البالغــه از قــرآن« در مورخ 
سه شنبه1398/2/10 در دانشگاه مفید برگزار گردید. 

5     نشســت مشــترک علمی با همکاری پژوهشــکده مطالعات 

فرهنگی و ارتباطــات با عنوان »نقش وکارکرد ارتباطات و رســانه 
درتقریب مذاهب اسالمی« در مورخ  1398/6/9برگزار شد.

6    سومین کنگره بین المللی امام علی)ع( پژوهی

 Third international congress of "Research on("
Imam Ali (AS

آبان ماه 1398
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گزارش فعالیت پرتال جامع علوم انسانی

راه اندازی و آغاز فعالیت: از سال 1388 به همت »پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی« 
تعداد نشریات و مقاالت بارگزاری شده: بارگذاری 1351 نشریه در قالب 37200 شماره و بیش از 325 هزار داده علمی

نوع دسترسی: متن کامل با دسترسی آزاد و بدون محدودیت در داخل و خارج از کشور 
وجه تمایز نسبت به پایگاه های مشابه: 

دسته بندی موضوعی مقاالت در 3300 زیرحوزه گروه علوم انسانی و اسالمی
 عالوه بر دسترسی به مقاالت از طریق جستجو در عنوان، نویسنده، ناشر و .. دسترسی موضوعی نیز امکان پذیر است

رایگان بودن درج مقاالت و همچنین دستیابی به متن کامل مقاالت
رایگان بودن ایجاد صفحات اختصاصی نشریات

مقدمــه

  آمار کل مقاالت پرتال از ابتدا تا پایان آبان 1398
)جدول شماره 1(

راه اندازی نسخه تلفن همراه با توجه به آمار مراجعه کاربران
با توجه به افزایش میزان مراجعه کاربران به پرتال جامع علوم انسانی از طریق تلفن 
 Google های همراه هوشمند و تبلت و با اســتناد به آمار استخراج شده از نرم افزار
Analytics، که رقم 66 درصد اینگونه مراجعات را نشان داده است، نسخه آزمایشی 
اپلیکیشن اندروید پرتال با هدف ســهولت دسترسی این کاربران، تولید و در خرداد 

ماه سال 1398 در اختیار آن ها قرار گرفته است. )تصویر شماره1(

میزان بازدید از پرتال
آمار مراجعه کنندگان به  پرتال:

 راه اندازی نسخه جدید پرتال در شهریور ماه 1397 
در 8 ماهه نخست ســال 1398 بیش از 6 میلیون و 785 هزار کاربر به وب سایت 

ensani.ir مراجعه نموده اند.  )جدول شماره 2(
رشــد بیش از 220 درصدی مراجعه کنندگان به پرتال در 8 ماه نخســت ســال 

1398 نسبت به زمان مشابه در سال 1397 . )جدول شماره 3(
بازدید از بیش از 14 میلیون صفحه در پرتال بازدید 

نسبت صفحه بازدید شــده به تعداد کاربران برابر با 2,1 صفحه بوده است )منبع: 
گوگل آنالیتیکس(

رتبه پرتال در وب سایت الكسا 
پس از ارائه نسخه جدید، این پرتال رشد 455 پله ای را در ایران به ثبت رساند. 

پس از ارائه نسخه جدید، این پرتال رشد 12 هزار و 557 پله ای را در جهان به ثبت رساند. 
ربته فعلی در الکسا: ایران 470، جهان: 14083

در حال حاضر رتبه پرتال باالتر از بانک های اطالعاتی مشابه داخلی است.

دالیل رشد جایگاه پرتال:
1   تغییر نرم افزار، بهبود سرعت بارگذاری صفحات، امکانات جدید نرم افزار و رفع 

اشکالت دسترسی نرم افزار قبل
2  بروزرسانی سریع تر نشریات با کمک دانشجویان پژوهشگاه 

3   دسترســی رایگان مخاطبان به مقاالت علمی در پرتال با توجه به پولی بودن 
اکثر بانک های اطالعاتی مشابه

برنامه های باقیمانده برای تكمیل پرتال
1    ایجاد پنل کاربری برای مخاطبان پرتال

-  ایجاد کتابخانه شخصی
-  میز کار پژوهشی

2   ادغام پروفایل نویسندگان دارای چند صفحه در پرتال
3   شناسایی مکانیزه بروزرسانی نشریات

4   توسعه اپلیکیشن اندروید پرتال

جدول شماره 1 - کل داده های موجود در پرتال از آغاز تا پایان آبان 1398

تعداد/میزانعنوانردیف

325260تعداد کل مقاالت1

علمی – پژوهشی )530( – علمی ترویجی )50(تعداد کل نشریات )1370(2
علمی دانشگاه آزاد )31( – علمی حوزوی )36(

37231تعداد کل شمارگان نمایه شده3

151155تعداد کل پدیدآورندگان )نویسندگان(4

3363تعداد کل حوزه های تخصصی5

تنوع مقاالت به زبان های مختلف 6
)9 زبان(

فارسی: 314556 /   انگلیسی: 1088
عربی: 733  /  فرانسه: 301

روسی: 75  /   آلمانی: 24
ایتالیایی: 7  / ترکی: 10 /  اردو: 4

علمی-پژوهشی:                          95736درجه علمی مقاالت7
علمی-ترویجی:                            7054

علمی-پژوهشی )دانشگاه آزاد(:   3749
علمی-پژوهشی )حوزوی(:            7366
علمی-ترویجی )حوزوی(:              2449

جدول شماره 2 - آمار بازدید از پرتال هشت ماه نخست سال 1398

تعداد صفحات بازدید تعداد بازدیدکنندهزمان
شده

میانگین تعداد بازدید 
)در یک روز(

میانگین صفحات بازدید 
شده )در یک روز(

603.6661.37304819.47344.292فروردین

850.2751.909.36627.42861.952اردیبهشت

779.2101.653.45925.13653.337خرداد

849.7741.754.35227.41256.952تیر

866.4511.696.09427.95054.713مرداد

884.0601.658.66028.51853.505شهریور

1.097.3472.245.47336.57874.849مهر

854.6691.846.91934.18773.877آبان )24 روز(

6.785.45214.137.37128.27358.906مجموع

جدول شماره 3 - آمار بازدید از پرتال هشت ماه نخست سال 1398 و مقایسه با زمان مشابه در سال 1397

میانگین صفحات بازدید شدهتعداد صفحات بازدیدشدهمیانگین بازدیدکنندهتعداد بازدیدکنندهزمان

13972.119.6888.8325.96971724.874

13986.785.45228.27314.137.37158.906

%137+میزان تغییر%220+میزان تغییر

5/96/7

2/1

14/1
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طرح جامع اعتالی علوم انسانی معطوف به پیشرفت 
کشور - هفته پژوهش سال 1398

طرح جامع اعتالء بر پایه  توصیه های مقام معظم رهبری در ســال 1385 در دیدار جمعی از اعضای پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 
و در راستای مجموعه اسناد باالدستی کشــور، با هدف عملیاتی کردن راهبردها و سیاســت های برنامۀ راهبردی اول پژوهشگاه علوم انسانی و 

مطالعات فرهنگی، با مصوبه و ماموریت ویژه هیات امناء پژوهشگاه )مصوبه سال 1394( طراحی شد. 
این طرح که شامل مجموعه طرح های پژوهشِی مبنایی، راهبردی، کاربردی، مسأله مدار و با هدف رفع چالش ها و نیازهای جامعه طراحی شده 
است؛ با جهت گیری بومی ، منطبق با ارزش های دینی و فرهنگی ایرانی، به صورت روشــمند و معطوف به پیشرفت کشور بوسیله اعضای هیأت 

علمی پژوهشگاه و همچنین نخبگان علمی کشور از سال 1396 در حال انجام است. 

مقدمــه

خروجی های این طرح به صــورت منظومه ای از فعالیت هــای علمی-ترویجی، 
در پاسخ به نیازها، چالش ها، و مســائل جامعه ایران، و با هدف نشان دادن ارتقاء 

کارآمدی و کارآرایی علوم انسانی در گونه های:  
گزارش طرح،  گزارش های مدیریتی برای ذینفعان، گزارش های راهبردی،

توصیه های سیاستی، گزارش های علمی ملّی، فراتحلیل های علمی،  کتاب، انواع 
مقاله، نشست های نخبگانی، جلسات علمی، و ... در ایران منتشر و در دسترس ذی 

نفعان و جامعه علمی کشور قرار می گیرد. 
طرح جامع اعتالء به عنوان طرحی کالن و در ســطح ملی، طــرح های خود را در 

ذیل این مسائل چارچوب بندی کرده است: 
»نسبت علوم انسانی، دین، فرهنگ و جامعه«، 

»نسبت علوم انسانی با برنامه های پیشرفت  و  توسعه  کشور« 
»نسبت علوم انسانی جدید با قدرت ملی و بین المللی«

»نسبت علوم انسانی با صنعت، تجارت و فناوری«
»نسبت بین علوم انسانی و نهادهای اجرایی«

»نسبت بین تحصیل، مهارت و اشتغال دانش آموختگان علوم انسانی« 
»پی جویی بیانیه گام دوم انقالب«

)برگزاری جلسه ها و نشست ها(

جمع98-9797-96موضوعردیف

28 نشست11 نشست17 نشست برگزاری نشست های نخبگانی و سخنرانی علمی مرتبط با طرح ها1

533992جلسات کارگروه های تخصصی2

423577شورای مدیران و مشاوران دبیرخانه طرح  3

201838کمیسیون های تخصصی، کمیته منتخب مالی و کمیته علمی 4

22-کارگاه های تخصصی 5

فعالیت های ترویجی سازی و تقویت شبکه نخبگانی

)منشورات طرح(

جمع98-9797-96موضوعردیف

42428مقاالت مستخرج از طرح1

91221گزارش طرح ها2

12 مجلد10 مجلد2 مجلدکتاب های مستخرج از طرح ها3

4 شماره1 شماره3 شماره انتشار فصل نامه طرح جامع اعتالء 4

14 گزارش7 گزارش7 گزارش گزارش راهبردی و توصیه های سیاستی 5

13 گزارش9 گزارش4 گزارشگزارش راهبردی و توصیه های سیاستی مستخرج از طرح ها6

9 نوع3 نوع 6 نوعبروشور؛ کاتالوگ؛ خبرنامه؛ کارنامه 6
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گزارش فعالیت های طرح جامع اعتالء از هفته پژوهش سال 1397 تا هفته پژوهش سال 1398 )فعالیت های پژوهشی(

تعدادموضوعردیف

96-9797-98

13064تعداد طرح نامه های دریافتی 1

4219تعداد طرح نامه های در حال بررسی 2

94 تعداد طرح نامه های در آستانه عقد قرارداد 3

3530 تعداد طرح های در مرحله اجرا 4

611 تعداد طرح های پایان یافته 5

59پیش بینی مجموع تعداد طرح های مصوب )پایان یافته و در حال اجرا( تا پایان سال 698
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گزارش عملـکرد
دفتر همکاری های علمی بین المللی در سال پژوهشی 97-98

1. برگزاری نشست ها، همایش ها و کارگاه های مشترک بین المللی 
- مرکز گسترش ترجمه دانشگاه زبان و فرهنگ پكن )8/ 2/ 98(

با حضور استادان کشور چین از مرکز گســترش ترجمه دانشگاه پکن و چین شناسان 
ایرانی از دانشــگاه های عالمه طباطبائی، شهید بهشتی و دانشــگاه تهران به میزبانی 

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 
دست آورد: 

دریافت پیشنهادهای طرف چینی برای برقراری روابط مداوم
تهیۀ پیش نویس تفاهم نامه ای میان پژوهشگاه و مرکز گسترش ترجمه دانشگاه زبان 

و فرهنگ پکن 
برگزاری دومین دیدار برای امضای تفاهم نامــه و عملیاتی کردن همکاری در چین در 

دی ماه 98

- نشست هنر برای برادری؛ فرهنگ و صلح )98/6/11(
با حضور رئیس پژوهشگاه، رایزن فرهنگی هند در ایران و رئیس مرکز ایندیرا گاندی

 دست آورد: 
روابط نزدیک پژوهشگاه با مرکز فرهنگی هند که بارزترین آن اجرای دانشنامه میراث 

مشترکت ایران و هند است.

- دیدار پژوهشگران مرکز دین پژوهی دانشگاه بوخوم آلمان )19/ 3/ 1398(
پروفســور فولکهارد کرش، رئیس مرکز دین پژوهی دانشگاه بوخوم آلمان  و همراهان 
او با اعضای هیأت علمی پژوهشــکده های حکمت معاصــر، مطالعات قرآنی، فرهنگ 

معاصر و زبانشناسی دیدار کردند. 
 دست آورد: 

 دعوت مرکز دین پژوهی دانشگاه بوخوم از برخی اعضای پژوهشکده مطالعات قرآنی 

- دیدار هیــأت اندونزیایی با رئیــس و اعضای هیأت علمی پژوهشــگاه 
)98/4/4(

این دیدار با همکاری دفتر مطالعات وزارت امور خارجه برگزار شد.
هیأت اندونزیایی با تنی چند از اعضای هیأت علمی پژوهشــگاه به بحث و تبادل نظر 

دربارۀ زمینۀ روابط ایران و اندونزی به ویژه در حوزۀ اقتصاد و سیاست پرداختند. 

- دیدار هیأت پرتغالی از پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی )17/ 
)98 /2

دکتر پائولو الکساندر به همراه خانم دکتر سورینا از دانشگاه لیسبون )پرتغال(، مهمان 
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در این روز  بودند. 

این نشست با همکاری موسسه مطالعات بین المللی وزارت امور خارجه برای آشنایی 
و بحث و تبادل نظر با اعضای هیأت علمی پژوهشــکده های حکمت معاصر، فرهنگ 

معاصر، غرب شناسی و علم پژوهی و ادبیات فارسی برگزار شد.

- دوره ایران شناسی برای استادان شرق شناس روسی )10 تا 20 مهر 1398(
این دوره با همکاری بنیاد مطالعات ابن سینا )مسکو( برگزار شد.

برگــزاری 60 ســاعت دروس نظــری و کارگاه های عملی بــرای اســتادان جوان 
شرق شناس روسی 

بازدید از موزه و کتابخانه ملی ملک 

دیدارهای علمی و مفصل از بنیاد سینمایی فارابی، موزه سینمای ایران، موزه موسیقی 
و بنیاد مطالعات قفقاز دانشــگاه تهران، با هدف آشنایی اســتادان روسی از وضعیت، 

سطح و رویکرد برخی نهادهای فرهنگی ایران 
نمایش دو فیلم »باد صبا« و »گاو« در بنیاد سینمایی فارابی و تئاتر »سرزمین پدری« 

در تئاتر شهر 

- هم اندیشی اعضای هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و دانشگاه عالمه 
طباطبایی برای برگــزاری دومین کنفرانس »جامعــه و فرهنگ در جهان 

اسالم« )98/8/21(
 

  2. برگزاری نشست ها و کارگاه های مشــترک بین المللی با مراکز و 
پژوهشكده ها  

- هم آیی قلم و دوربین )10-15 / 10/ 98(:
 این همایش چهار روزه به همت گروه مطالعات زنان و همکاری بنیاد سینمایی فارابی 

و مدرسه ملی سینما برگزار شد. 
در روز پایانی کارگاهی در زمینه »اقتباس ســینمای عربی از ادبیات جهان« در محل 

مدرسه ملی سینما و با حضور مخاطبانی از دو حوزه ادبیات و سینما برپا شد.
مهمان ویژه این همایش دکتر واسینی االعرج یکی از بزرگ ترین رمان نویسان جهان 
عرب بود که در نشست ها با مسعود کیمیایی، حسن فتحی، هوشنگ مرادی کرمانی، 

نمایندگان ادبیات و سینمای ایران گفت و گو کرد.
   

- همایش بین المللی نشانه شناسی مســائل و کنش های اجتماعی )7-8/ 
)97/12

این همایش به همت انجمن زبان شناسی ایران، پژوهشــگاه علوم انسانی و مطالعات 
فرهنگی و حلقه نشانه شناسی تهران در پژوهشگاه علوم انسانی برگزار شد. 

پروفســور اریک الندوفســکی افزون بر شــرکت در همایش، یک کارگاه نیز با عنوان 
»نشانه شناسی تعامالت اجتماعی« برگزار کرد.

 
 - همایــش بین المللــی تاریــخ فرهنگ و تاریــخ فرهنگــی در ایران

)98 /12/ 14(
این همایش به همت گروه تاریخ فرهنگی پژوهشکده علوم تاریخی برگزار شد.

 
- همایش بین المللی هم گرایی و واگرایی؛ گفت وگویی میان فرهنگی- میان 

دینی)97/12/20-23(
این همایش حاصل همکاری پژوهشگاه با انجمن فلسفه میان فرهنگی ایران و حمایت 
بنیاد فرهنگی الکســاندر فون هومبولت بود که با حضور یازده استاد برجسته در حوزه 

مطالعات فلسفه و دین از دانشگاه های مختلف اروپا برگزار شد.  
 

- نشست علمی »پیوندهای فرهنگی وادبی ایران وهندوستان« )9/ 2/ 98(
این نشســت با همکاری مرکز اســناد فرهنگی آســیا، پژوهشــکده زبان و ادبیات و 
نمایشــگاه بین المللــی کتاب تهران دربــارۀ »پیوندهــای فرهنگی و ادبــی ایران و 
هندوستان« 1398 برگزار شد  و استادان ایرانی و هندی دربارۀ پیشینۀ ادبیات فارسی 

در هند سخنرانی کردند.
 - برگزاری پنجمین همایش شمس و موالنا )7-8 /98/7(

این همایش هر سال به همت تولیت شمس در آرامگاه وی، شهر خوی و همکاری علمی  
پژوهشکده ادبیات و مرکز اسناد فرهنگی آسیا در سالروز تولد شمس برگزار می شود. 

همایش امسال با عنوان »شمس و موالنا از منظر پژوهش های میان رشته ای« برگزار شد 
و افزون بر برخی استادان برجسته از داخل و خارج پژوهشگاه، سفیر ترکیه و استادانی از 

این کشور میهمان همایش بودند.
 

- سومین کنگره امام علی )ع( پژوهی )14 /7 / 98(
این کنگره دوســاالنه، به همت مرکز تحقیقات امام علی )ع( و حمایــت وزارت علوم و 
برخی نهادهای علمی و فرهنگی کشور، امســال با موضوع »فرهنگ صلح در اندیشه و 
ســیره امام علی )ع(؛بازخوانی گفتمان با رویکردی جهانی,چالش امروز و طرحی برای 

فردا« و با حضور جمعی از علی پژوهان داخل و خارج از کشور برگزار شد.

   3. دیدارهای دیپلماتیک  
 -  دیدار سفیر الجزایر از پژوهشگاه و ضیافت شام در منزل سفیر در حاشیه 

هم آیی قلم و دوربین
- دیدار رایزن فرهنگی هند از پژوهشگاه )23/ 2/  98(

- دیدار سفیر ترکیه با رئیس پژوهشگاه

دیگر فعالیت ها:
1   فعال کردن و به روز رسانی وبگاه فارسی و انگلیسی دفترهمکاریهای علمی  بین المللی

2   تالش برای رؤیت پذیر کردن پژوهشگاه: 

http://www.ihcs.ac.ir/intoffice/fa

http://www.ihcs.ac.ir/intoffice/en
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معرفی مدیریت نوآوری و کاربردی سازی
 پژوهش های علوم انسانی

»پژوهشکده علوم انســانی و اجتماعی کاربردی« در مهرماه سال 1393با حضور دکتر صادق آیینه وند رئیس ســابق پژوهشگاه علوم انسانی و 
مطالعات فرهنگی، دکتر سید ســپهر قاضی نوری معاون سیاســتگذاری و نظارت راهبردی معاونت علمی و فن آوری ریاست جمهوری، دکتر 
حسینعلی قبادی معاون پژوهشی پژوهشــگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و دکتر ســیدمحمدرضا امیری تهرانی زاده مسئول راه اندازی و 

رئیس پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی کاربردی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی آغاز به کار کرد. 

مقدمــه

این پژوهشکده با همکاری معاونت علمی و فن آوری ریاست جمهوری راه اندازی 
شــد و هدف از تأســیس آن قرار دادن علوم انســانی در کنار جامعه و صنعت به 
صورت ملموس و کمک به حل مشکالت جامعه عنوان شد. به عبارت دیگر هدف 
از تشکیل این پژوهشکده این بود که رشــته های مختلف علوم انسانی و اجتماعی 
اعم از روانشناســی، اقتصاد، جامعه شناســی و مدیریت با نگاهی مســأله مدار و 
دغدغه مند به حل مسائل جامعه اهتمام ورزند به گونه ای که بین سه تا پنج درصد 
از پژوهش هایی که در کل پژوهشگاه انجام می شــود، کاربردی شود. پژوهشکده 
علوم انسانی و اجتماعی کاربردی پژوهش هایی را که قابلیت کاربردی کردن دارند 

شناسایی کرده و سعی می کند حلقه واسطی با دستگاه های اجرایی باشد. 
مطابق شــکل 1 این پژوهشــکده در ســاختار جدید پژوهشــگاه، ذیل معاونت 
»کاربردی سازی پژوهش های علوم انسانی و فرهنگی« با عنوان »مدیریت نوآوری 

و کاربردی سازی پژوهش های علوم انسانی« تعریف شده است.

معیارهای انتخاب پژوهشگر برگزیده در حوزه کاربردی سازی
جهت تشویق و قدردانی از اعضای هیأت علمی پژوهشــگاه که بیشترین فعالیت 
را در حوزه طرح های کاربردی و کارفرمایی داشــته اند، در هفته پژوهش سه نفر 
از اعضا به عنوان پژوهشــگر برتر حوزه کاربردی سازی معرفی می شوند. به منظور 
پیگیری این رویه که از ســال 1398 آغاز شده، شــاخص هایی به شرح جدول 1 

مبنای ارزیابی قرار می گیرند: )جدول شماره 1(

فهرست تفاهم نامه های منعقد شده
از حــدود 100 تفاهم نامه پژوهشــگاه با ســازمان ها و نهادهای کشــور، بیش از 40 
تفاهم نامه از سوی مدیریت نوآوری و کاربردی سازی پژوهش های علوم انسانی منعقد 

شده است. از  سال 1397 انعقاد تفاهم نامه ها توسط این مدیریت انجام می شود.

فهرست طرح های پژوهشی کارفرمایی 1397: 
تعداد طرح های انجام شــده در ســال 1397 توسط پژوهشــگاه علوم انسانی و 

مطالعات فرهنگی 16 مورد اســت. تعداد طرح های منعقد شده و در حال اجرا در 
نیمه نخست سال 1398 نیز 16 مورد است. شایان ذکر است »آئین نامه کاربردی 
سازی پژوهش های علوم انســانی« در تاریخ 10/10/ 97 به تصویب هیأت امنای 
پژوهشــگاه رســیده و مطابق با آن، قرارداد طرح های اعضای هیــأت علمی به 
شیوه ای منعقد شده  که مجری، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ذکر 
شده است. مشخصات این طرح های کارفرمایی به تفکیک پژوهشکده نشان داده 

شده است. 

فهرست طرح های پژوهشی کارفرمایی 1397-در مرحله پیگیری 
مکاتبات مربوط به انعقاد این طرح های پژوهشی از اواخر سال 1397 شروع شده 

و در مرحل پیگیری می باشند.  

فهرست طرح های پژوهشی کارفرمایی 1398
طرح های انجام شــده در سال 1398 توسط پژوهشــگاه علوم انسانی و مطالعات 

فرهنگی در جدول 2 مشخص است. 

فهرســت طرح های پژوهشــی کارفرمایی 1398-در مرحله 
پیگیری 

مکاتبات مربوط به انعقاد این طرح های پژوهشــی در سال 1398 شروع شده و در 
مراحل پیگیری می باشند.  

مكاتبات برای برگزاری کانون های ارزیابی و توسعه 
تاکنون 162 مکاتبه با ســازمان های دولتی و خصوصی برای برگزاری کانون های 
ارزیابی و توســعه انجام شــده اســت. این مکاتبات پس از اخذ مجــوز برگزاری 
کانون هــای ارزیابی و توســعه در تاریخ 98/04/10 از ســوی ســازمان اداری و 
استخدامی کشــور انجام شــده و تاکنون حدود بیســت مورد از ســازمان ها با 

پژوهشگاه تماس حاصل کرده و یا قرارداد منعقد کرده اند.

  شكل 1. ساختار معاونت کاربردی سازی پژوهش های علوم انسانی و فرهنگی

جدول 1 - معیارهای انتخاب پژوهشگر برگزیده

سقف امتیازامتیاززیر معیارمیزان اهمیتمعیار اصلیردیف

1
10%دامنه فراگیری طرح

25سازمانی
3ملی

17/5هر 100میلیون ریال15%مبلغ طرح2

410کتاب20%خروجی های طرح3

2.5نرم افزار

1.5مقاله

1گزارش علمی

0/5کارگاه

0/5گزارش راهبردی

12برای هر طرح4%طرح یاب4

23هر پروپزوال6%تعداد پروپوزال پیشنهادی ارائه شده 5

210هر طرح20%طرح های در حال اجرا6

210هر طرح20%طرح های پایان یافته7

12/5سازمان ها و دستگاه های اجرایی و موسسات خصوصی معتبر5%اعتبار کارفرما8

1/5سازمان ها و نهادهای علمی و پژوهشی وزارتین

10050%جمع کل

جدول 2 - طرح های کارفرمایی سال 98-1397 به تفکیک پژوهشکده / مرکز

طرح های در حال پیگیریطرح های کافرمایی سال 98طرح های کافرمایی سال 97نام پژوهشکده / مرکزردیف

23اخالق و تربیت1

1319اقتصاد و مدیریت2

اندیشه سیاسی، انقالب و تمدن اسالمی3

111علوم تاریخی4

12دانشنامه نگاری5

412زبان شناسی6

12زبان و ادبیات7

1غرب شناسی و علم پژوهی8

فرهنگ معاصر9

516مطالعات اجتماعی10

210مطالعات فرهنگی و ارتباطات11

11مطالعات قرآنی12

213نظریه پردازی سیاسی و روابط بین الملل13

14حکمت معاصر14

12اسناد فرهنگی آسیا15

1مطالعات تطبیقی حقوق 16

161654جمع 
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آمار طرح های کارفرمایی پژوهشگاه
آمار تعداد طرح های کارفرمایی پژوهشگاه علوم انسانی 

و مطالعات فرهنگی در شکل 2 نشان داده شده است.

آمــار طرح های کارفرمایی پژوهشــگاه به 
تفكیک پژوهشكده ها

آمار سرانه طرح های کارفرمایی پژوهشگاه علوم انسانی 
و مطالعات فرهنگی به تفکیک پژوهشکده ها در شکل 5 

و شکل 6 نشان داده شده است.

1۱ 

 

 پژوهشگاه کارفرمایی هایآمار طرح
 نشان داده شده است. 2 شکل های کارفرمایی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی درآمار تعداد طرح

 
 های پژوهشگاه به تفکیک سالطرح . تعداد2 شکل
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Chart Title

مجموع در مرحله پیگیری در حال اجرا پایان یافته

1۱ 

 

 پژوهشگاه کارفرمایی هایآمار طرح
 نشان داده شده است. 2 شکل های کارفرمایی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی درآمار تعداد طرح

 
 های پژوهشگاه به تفکیک سالطرح . تعداد2 شکل
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  شكل 11. درآمدهای محقق شده از طرح های کارفرمایی به تفكیک سال   شكل 7. درآمدهای پیش بینی شده از طرح های کارفرمایی سال 97 

  شكل 10. درآمدهای محقق شده از طرح های کارفرمایی سال 98 

  شكل 8. درآمدهای محقق شده از طرح های کارفرمایی سال 97 

  شكل 9. درآمدهای پیش بینی شده از طرح های کارفرمایی سال 98 

1۴ 

 

 هابه تفکیک پژوهشکده پژوهشگاه کارفرمایی هایآمار طرح
 شکلو  ۱ لشکها در مطالعات فرهنگی به تفکیک پژوهشکده های کارفرمایی پژوهشگاه علوم انسانی وآمار سرانه طرح

 نشان داده شده است. ۴

 
 

 هاکیک پژوهشکدههای ارائه شده به تفسرانه طرح. ۹ شکل

 

 

 

0.72, مطالعات اجتماعی

1.92, اقتصاد و مدیریت

0.50, زبانشناسی

ن نظریه پردازی سیاسی و روابط بی
0.67, الملل

اندیشه سیاسی، انقالب و تمدن 
0.00, اسالمی

0.18, تاریخ ایران

0.11, غرب شناسی و علم پژوهی0.23, دانشنامه نگاری0.75, مرکز اسناد فرهنگی آسیا0.15, زبان و ادبیات

0.40, مطالعات قرآنی

0.57, اخالق و تربیت

0.63, حکمت معاصر

0.50, مطالعات تطبیقی حقوق

,  مطالعات فرهنگی و ارتباطات
2.40

  شكل 5. سرانه طرح های ارائه شده به تفكیک پژوهشكده ها

  شكل 6. سرانه طرح های مصوب شده به تفكیک پژوهشكده ها

15 

 

 
 هاهای مصوب شده به تفکیک پژوهشکدهسرانه طرح. 4 شکل

 

0.33, مطالعات اجتماعی

0.36, زبانشناسی0.46, اقتصاد و مدیریت

نظریه پردازی سیاسی و 
0.33, روابط بین الملل

اندیشه سیاسی، انقالب و
0.05, زبان و ادبیات0.18, تاریخ ایران0.00, تمدن اسالمی

,  مرکز اسناد فرهنگی آسیا
0.75

0.08, دانشنامه نگاری

,  غرب شناسی و علم پژوهی
0.11

0.20, مطالعات قرآنی 0.14, اخالق و تربیت 0.13, حکمت معاصر مطالعات فرهنگی و 
0.60, ارتباطات

1۶ 

 

 
  ۳۱های کارفرمایی سال بینی شده از طرح. درآمدهای پیش5 شکل
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پژوهشکده مطالعات اجتماعی

پژوهشکده مطالعات تطبیقی حقوق

پژوهشکده مطالعات فرهنگی و ارتباطات

پژوهشکده مطالعات قرآنی

پژوهشکده نظریه پردازی سیاسی و روابط بین الملل

میلیون ریال
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آذر ماه
سال 1398

33

آذر ماه
سال 1398

32

گزارش فعالیتهای  مرکز اسناد فرهنگی آسیا   
در سال پژوهشی 97-98

-  تاریخچه مرکز اسناد فرهنگی آسیا
به منظور شناســاندن گنجینه های فرهنگی و هنری ملل و اقوام آســیایی به یکدیگر و به جهانیان، از طریق شناســایی، گردآوری، طبقه بندی 
و انتشــار اطالعات مربوط به اســناد و مدارک ذیربط و تشــویق و کمک به پژوهش ها و مطالعات فرهنگی و هنری جوامع آسیایی و همچنین 
گسترش تبادل علمیـ  فرهنگیـ  هنری بین آنها، مرکزی تحت عنوان »مرکز اســناد فرهنگی آسیا« تحت نظارت یونسکو در تهرانـ  به عنوان 
یک مرکز بین المللی و با اعتبارات مستقل و بر اســاس برنامه تنظیمی مصوب جلســه مورخ چهارم تیرماه 1356 هیئت امنای مرکزـ  در سال 

1356 در ایران شد و فعالیت های خود را آغاز کردند.

مقدمــه

شایان ذکر است ایجاد مرکز اسناد فرهنگی آسیا در ایران بر اساِس پیشنهادی به کمیته 
بین الدولی وزرای فرهنگ کشورهای آســیایی در جاکارتا، اندونزی به سال 1973 در 
زمینه سیاست های فرهنگی مطرح گردید. آنگاه در سال 1975، توسط کمیسیون های 
ملی یونسکو در آسیا در دهلی نو، مورد تأیید قرار گرفت. سپس به استناد بند 4 اصالحی 
از ماده هفتم قانون تأسیس شــورای عالی فرهنگ و هنر مصوب دیماه 1355در تهران 

تأسیس گردید.
پس از پیروزی انقالب اسالمی ایران، این مرکز ابتدا تحت نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی و سپس از اواسط دهه ی 60 خورشیدی، زیرمجموعه وزارت علوم، تحقیقات و 
فناوری قرار گرفت. در اجالس 1991 یونســکو هم، بر ادامــه ی فعالیت های این مرکز 
تأکید شــد. هم اکنون این مرکز با ساختاری مشــخص و مصوب، بر اساس اساسنامه 

اولیه ی خود بعنوان یکی از مراکز  پژوهشــگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی فعالیت 
می کند.

اهداف مرکز اسناد فرهنگی آسیا
هدف اصلی این مرکز، همسو با فعالیت های پیشــین، با در نظر گرفتن نیازهای علمی، 
فرهنگی و پژوهشــی عصر حاضر و همچنین تحقق هرچه بیشــتر اهداف یونســکو، 
شناساندن اسناد فرهنگی ملل، اقوام آسیایی به یکدیگر و جهانیان از طریق گردآوری، 
شناسایی، طبقه بندی، اشــاعه و آگاهی بخشــی عمومی و تخصصِی اطالعات مربوط 
به اســناد و مدارک یاد شــده و همچنین کمک به پژوهش ها و گسترش تبادل علمی 

)آموزشیـ  پژوهشی( و فرهنگی بین جوامع آسیایی است.

برنامه های مرکز اسناد فرهنگی آسیا در سال پژوهشی 97-98
طرح های پژوهشی مرکز اسناد 

فرهنگی آسیا انجام شده: 
طرح های پژوهشی مرکز اسناد 
فرهنگی آسیا در دست انجام: 

طرح  تراز بین المللی و 
کارفرمایی: 

طرح های پژوهشی غیر موظف 
مرکز اسناد فرهنگی آسیا: 

کتاب های منتشر شده اعضای 
هیأت علمی مرکز اسناد 

فرهنگی آسیا: 

همایش ملی: 

نشست ها و سخنرانی ها: کارگاه: همایش بین المللی: 

 6 مورد 

 3 مورد 

 19 مورد  1 مورد  1 مورد 

 2 مورد  6 مورد 

1 مورد 3 مورد 

-  اتصال پژوهشگاه به شبكه ی علمی کشور
به همت مدیریت فناوری اطالعات پژوهشگاه پس از اتصال موفق به دو شــبکه ی اختصاصی دولت و شبکه ی ملی، قرارداد اتصال به شبکه ی علمی 
کشور منعقد شده است. پس از تخصیص دو رشته فیبر نوری و هماهنگی با شرکت مخابرات ایران این ارتباط در هفته ی پژوهش برقرار خواهد شد. 

بر این اساس با هدف آشنایی با شبکه علمی کشور و مزایای اتصال پژوهشگاه به آن گزارش زیر ارائه شده است.

مقدمــه

  شبكه علمی چیست؟
شــبکه علمی در جهان در زمره Closed Network هــای خاص، حاوی 
مجموعه اطالعاتی اســت کــه بخش آینده پژوهـ  آینده ســاز کشــور ، 
برنامه های تحقیقاتی ، خدمات و اطالعات غیرقابل دسترس برای عموم را 
با دیگر همکاران مجاز شدۀ خود به اشتراک می گذارد. از اینرو و براساس 
این هدف مشخص اســت که در تمامی جهان، دسترســی به شبکه های 
علمی تابــع قوانین ســخت گیرانه تری، نســبت به اتصال بــه اینترنت 

می باشد. 
از اینرو شــبکه های علمی، شــاهراه ارتباطی و انتقال دهنده دانش بین 
مشــترکین خاص خود است که از یک ســو نیازمند خدمات زیرساختی 
خاص )مانند ســرویس های پرســرعت و بدون تاخیــر و امکانات ابری 
پردازشــی برای اهداف مشــخص( بوده و از ســوی دیگر، تولیدکننده، 
توسعه  دهنده و ارائه کننده خدمات و اطالعاتی است که در بستر اینترنت، 

دستیابی به آنها یا ممکن نیست و یا هزینه بسیار باالیی دارد.
طبق آمارهای مراکــز تحقیقاتی وب جهانی، تنها کمتــر از پنج درصد از 
فضای وب، محتوایی اســت که در برخــورد عامیانه با مفهــوم اینترنت 
شناخته می شود. یکی از اساســی ترین منابع، آنچه نزدیک به نود و پنج 
درصد باقیمانده اینترنت را تشکیل داده و به منزله ی Deep Web در کوه 
یخی فضای اطالعاتی قرار می گیرد، شبکه های علمی است که دسترسی 
به آن تابع شــرایط مشــخص بوده و در سطح کشــوری و مجموعه های 
بین المللی و جغرافیائی طبیعی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی 

همسو و هم هدف، ایجاد، توسعه و مورد بهره  برداری قرار می گیرد.
بدین ترتیب نسل سوم شبکه علمی کشور، نگاه خود را از جایگاه به شدت 
تقلیل یافته )یعنی صرفا یک Internet Service Provider  ارزان قیمت( 
خارج نموده و در تالش اســت با نگاهی همگرایانه، دسترسی به بخشی از 

عمق کوه یخ اطالعاتی جهانی را برای مشترکین خود پدید آورده و از آن 
مهم تر، بسترساز توســعه دهندگان این عمق دست نیافتنی و گران بها در 
سطح جهانی باشد. این نگاه مبتنی بر سند باالدستی توسعه 1404 کشور 
و همچنین نقشــه جامع علمی کشــور تدوین گردیده و بدیهی است که 
لزوم توجه به صحت و اجرای آن اهمیت باالیی برای توسعه علم در کشور 

دارد. 

  نقش اتصال به شبكه علمی کشور در انجام پژوهش 
در این شــبکه مراکز خاصی چون کتابخانه ی ملی و پژوهشــگاه علوم و 
فناوری اطالعات ایران عضو هستند که در نتیجه اطالعاتی را در دسترس 
اعضاء دیگر شبکه قرار خواهند داد که در شبکه ی اینترنت موجود نیست. 
ضمناً امکان دسترسی به بانک های اطالعاتی و پایگاه های علمی خارجی 
که برای  انجام پژوهش ضروری می باشد، در این شبکه فراهم خواهد بود. 
امکان استفاده از خدماتی که در فضای ابری ارائه می شوند همچون فضای 
ذخیره ســازی ابری جهت ذخیره ی امن اطالعات پژوهشی، مفید خواهد 

بود.

  مزایای اتصال به این شبكه 
در حال حاضر بیــش از 200 مرکز علمی و ســازمان دولتی و غیردولتی 
به این شبکه متصل هســتند و امکان مبادله ی خدمت و محتوا با سرعت 
بســیار باال و هزینه ی پایین بین آنها وجود دارد. سرعت اتصال بین مراکز 
در این شبکه تا چند گیگابیت در ثانیه قابل افزایش است که امکان تبادل 
اطالعات صوتــی و تصویری با کیفیت باال و برگزاری جلســات به صورت 
مجازی و برگــزاری کنفرانس های ویدئویی بدون افــت کیفیت را فراهم 

خواهد نمود.

گزارش اتصال
پژوهشگاه به شبکه

علمی ایــران
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وضعیت سالمت کارکنان پژوهشگاه بر اساس آمار مراجعه کنندگان
 به مرکز بهداشت و درمان پژوشگاه در سال پژوهشی 1397-98

ارائه خدمات مشاوره ای اعضای هیأت علمی پژوهشگاه
به بازدیدکنندگان مراسم هفته پژوهش

)از آذرماه 97 تا آبان 98 - به جز مرداد ماه(

آذر ماه
سال 1398

34

 آمار کل مراجعات نشان می دهد که در این 
 دوره 11 ماهه )334 روز( پنج هزار و 287

نفر به مرکز بهداشت و درمان مراجعه 
داشته اند. بعبارت دیگر، به طور میانگین 

روزانه 15.82 نفر از خدمات مرکز بهداشت 
و درمان پژوهشگاه استفاده کرده اند.

همزمان با برگزاری هفته پژوهش، ستاد هفته پژوهش میزی را برای مشــاورۀ بازدیدکنندگان با اعضای هیأت علمی پژوهشگاه اختصاص داده 
است. بازدیدکنندگان می توانند در روزهای یکشنبه 98/9/24 و دوشــنبه 98/9/25 در محل نمایشگاه پژوهشگاه واقع در برج های A. S. P.  به 

صورت رایگان از این مشاوره ها بهره مند شوند. جزئیات این برنامه در جدول زیر آورده شده است. 

مقدمــه

تعداد مراجعاتدالیل مراجعاتردیف

642تزریقات1

623معرفی به آزمایشگاه2

569بررسی گواهی های استعالجی و تصمیم گیری در مورد آنها3

462فشار خون4

392بیماری تنفسی5

389کنترل ازمایش6

272معرفی به رادیولوژی7

258بیماریهای ستون فقرات و مفاصل 8

257آموزش 9

210بیماریهای دستگاه گوارش 10

165بیماریهای غدد11

130سردردهای معمولی و میگرنی 12

128افزایش چربی خون 13

124بیماریهای خون 14

106پانسمان 15

104بیماریهای مغز و اعصاب16

75بیماریهای دستگاه ادراری و تناسلی17

57بیماریهای زنان 18

47تجدید نسخه 19

41آلرژی20

36دردهای عضالنی  21

34بیماریهای پوستی 22

33بیماریهای دهان و دندان23

33بیماریهای چشمی 24

32ضعف عمومی 25

29در رفتگی و شکستگی 26

23بیماری گوش و حلق و بینی 27

12حوادث 28

4معرفی به بیمارستان 29

5287جمع کل مراجعات

برنامه های خدمات مشاوره ای پژوهشگاه در نمایشگاه داخلی مراسم هفته پژوهش

عنوان مشاورردیف
مشاوره

مکانزمانزمینه ها

دکتر 1
روح ¬ا... 

شهابی

مشاوره 
تحصیلی

- اختالالت یادگیری درمدرسه   
- مشاوره انتخاب رشته در 

دبیرستان و دانشگاه
- سنجش هوش و استعداد در 

دانش آموزان
- توانبخشی شناختی )ارتقای 
مهارت های شناختی پایه برای 

یادگیری
در مدرسه برای نمونه توجه، 
حافظه، کارکردهای اجرایی، 

سرعت پردازش ذهنی(

یکشنبه
98/9/24
 13:30

الی 
15:00

نمایشگاه 
پژوهشگاه 

در 
برج های 
.A. S. P

دکتر 2
مهرنوش 

هدایتی

مشاوره 
خانواده

- شناسایی ریشه¬ های 
مشکالت ارتباطی زوجین
- مشاوره جهت کاهش 

تنش ¬های ارتباطی
- ارائه راهکارهای افزایش 

صمیمیت زوجین
- ارائه راهکارهای افزایش 

صمیمیت والدین و فرزندان

یکشنبه
98/9/24
 13:30

الی 
15:00

دکتر 3
روح ¬ا... 

کریمی
دکتر سعید 

ناجی

مشاوره 
فلسفی به 

والدین

- ارائه مشاوره جهت پرورش 
مهارت های تفکر کودکان

- رفع مشکالت والدین در 
ارتباط با برنامه فلسفه برای 

کودکان

دوشنبه
98/9/25
 13:30

الی 
15:00

دکترسید 4
نورالدین 
محمودی

مشاوره 
خالقیت

- ارائه راهکارهایی جهت 
پرورش کودکان با ذهن خالق
- آموزش موانع تفکر خالق

- آموزش ویژگی ها و بازی های 
خالق به والدین

دوشنبه
98/9/25
 13:30

الی 
15:00
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وژیه انهم هفته ژپوهش

نام پژوهشکده 
/ مرکز

نوع نشریهتعداد مقاله

سایر نشریاتعلمی مروریعلمی تخصصی علمی ترویجیعلمی پژوهشیزبان های خارجیزبان فارسی

213اخالق و تربیت

24226اقتصاد و مدیریت

اندیشه سیاسی، 
انقالب و تمدن 

اسالمی

1138

20182علوم تاریخی

پژوهشکده 
دانشنامه نگاری

34511

172163زبان شناسی

35129331زبان و ادبیات

غرب شناسی و 
علم پژوهی

13114

33فرهنگ معاصر

24420233مطالعات اجتماعی

مطالعات فرهنگی 
و ارتباطات

8181

1010مطالعات قرآنی

نظریه پردازی 
سیاسی و روابط 

بین الملل

55

9182حکمت معاصر

اسناد فرهنگی 
آسیا

11

11حقوق 

1851817099114جمع  

203203جمع کل مقاالت

مقـاالت منتشر شده در سـال پژوهشـی 1397-98 
به تفکیک پژوهشکـده / مـرکز

)بر اساس آمار بارگذاری شده در سامانه جامع مدیریت پژوهشی )سیماپ((

طرح پایان یافتهطرح انجام یافتهنام پژوهشکده / مرکز

05اخالق و تربیت

31اقتصاد و مدیریت

11اندیشه سیاسی، انقالب و تمدن اسالمی

23علوم تاریخی

45زبان شناسی

57زبان و ادبیات

25غرب شناسی و علم پژوهی

03فرهنگ معاصر

14مطالعات اجتماعی

13مطالعات فرهنگی و ارتباطات

21مطالعات قرآنی

31نظریه پردازی سیاسی و روابط بین الملل

04حکمت معاصر

12اسناد فرهنگی آسیا

1حقوق 

2546جمع کل طرح های انجام / پایان یافته

71جمع کل طرح ها

طرح های انجام یافته و پایان یافته سال پژوهشی 1397-98 
به تفکیک پژوهشکده / مرکز

)بر اساس آمار بارگذاری شده در سامانه جامع مدیریت پژوهشی )سیماپ((

آذر ماه
سال 1398

37

آذر ماه
سال 1398

36



وژیه انهم هفته ژپوهش

اعضای ستاد هفته پژوهش

شعار هفته پژوهش در سال های اخیر

سمتنام و نام خانوادگیردیف

رئیس ستاد هفته پژوهش دکتر علیرضا مالیی توانی1

مدیر اجرایی ستاد هفته پژوهشدکتر مریم عاملی رضایی2

دبیر اجرایی ستاد هفته پژوهشاسالم نوروزی3

مسئول راه اندازی مدیریت ترویج و کاربردی سازی پژوهش های علوم انسانی /  مسئول دکتر الهام ابراهیمی4
نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن  بازار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

نماینده معاونت کاربردی سازی علوم انسانی و فرهنگیدکتر بشیر معتمدی5

مدیر مرکز فناوری اطالعات و ارتباطاتمهندس جواد صالحی6

مدیر کتابخانه / مسئول نمایشگاه داخلی پژوهشگاهدکتر حمیدرضا رادفر7

مدیر روابط عمومیدکتر حوریه احدی8

عضو هیأت علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و ارتباطاتدکتر داود مهرابی9

مدیر تحصیالت تکمیلیدکتر روح ا... کریمی10

سرپرست معاونت مدیر امور پژوهشیدکتر سید روح ا... شهابی11

نماینده معاونت اداری، مالی و مدیریت منابعقای شاهپور نیک بخت شیبانی12

نماینده دبیرخانه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانیدکتر عباس خلجی13

نماینده دبیرخانه طرح جامع اعتالدکتر علی اکبر اسدی14

عضو هیأت علمی پژوهشکده اقتصاد و مدیریت /  مسئول و نماینده اجرایی ستاد هفته دکتر فرزانه میرشاه والیتی15
پژوهش در امور نمایشگاه

مدیر نظارت و ارزیابیدکتر مسعود رضایی16

مدیر نشر و ویرایشدکتر یدا... رفیعی17

شعارسالردیف

»پژوهش، جامعه، توسعه پایدار«194

»مسئله مندی«، پل اتصال پژوهش به توسعه پایدار295

پیوند آموزش و پژوهش396

پژوهش و جامعه 497

پژوهش و افق های پیشرفت598

در نشست خبری هفته پژوهش عنوان شد: 

حرکت پژوهشگاه به سمت کاربردی شدن پژوهش
اخذ مجوز مرکز نوآوری علوم انسانی

دکتر حسینعلی قبادی رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در نشســت خبری هفته پژوهش که در سالن اندیشۀ این پژوهشگاه 
برگزار شد، در ســخنانی بیان کرد: امسال »پژوهش و افق های پیشــرفت« به عنوان شــعار اصلی هفته پژوهش انتخاب شده است و با توجه به 
خط مشی کالن پژوهشگاه و بر مبنای اساسنامه برنامه توســعه راهبردی، پژوهشگاه به سمت کاربردی شــدن پیش می رود که گرفتن مجوز 
مرکز نوآوری علوم انســانی و افزایش تعداد قراردادها به 42 مورد در یک سال گذشــته جزو برنامه های پژوهشگاه بوده که با افزایش طرح های 

کاربردی تعداد پروژه های کارفرمایی به 60 مورد رسیده است.

مقدمــه

در این نشست که روز دوشــنبه، 18 آذرماه با حضور اهالی رسانه و اصحاب قلم برگزار 
شد،  دکتر قبادی با اشــاره به تالش  ها و کارنامۀ یک ساله این مرکز گفت: کارنامه یک 
ساله پژوهشگاه را می توان در ســه بخش؛ دستاوردهای ســاختاری و اجرایی مؤثر، 
دســتاوردهای حوزه پژوهش و فعالیت های علمی، اقدامات و موفقیت های راهبردی 

تقسیم کرد. 
رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ادامه داد: هم اکنون بیش از نیمی از 
اعضای هیأت علمی ما با نهادها و سازمان های بیرونی همکاری علمی و پژوهشی دارند 
و ما برای نخســتین بار 12 مقاله علمی بین المللی معتبر را منتشر کردیم که از جمله 

فعالیت های قابل توجه اعضای هیأت علمی پژوهشگاه به شمار می آید. 
وی بیان کرد: مسئله بعدی حضور پررنگ در عرصه عمومی و مجازی است. چهارمین 
فعالیت ما گرفتن مجوز مرکز نوآوری علوم انسانی برای اولین بار در پژوهشگاه است، ما 
می خواهیم به سمتی برویم که علوم انسانی بتواند خدمات خود را به صورت کلینیکی 

ارائه کند و این یعنی اثربخشِی علوم  انسانی. 
دکتر قبادی افزود: در واقع دانشــگاه نســل اول آموزش محور بود و دانشگاه نسل دوم 
پژوهش محور. ما در نسل جدید به دنبال آن هستیم که در حوزه های دیگر وارد میدان 
شویم. همچنین ما در حوزه بیانیه گام دوم نشست های متعددی داشتیم که امیدواریم 

در این چند ماه که از صدور بیانیه گذشته است، شاهد نتایج کاربردی باشیم.
در ادامۀ این نشســت خبری، دکتر علیرضا مالیی توانی، رئیس ستاد هفته پژوهش و 

معاون پژوهشی و تحصیالت تکمیلی پژوهشگاه در مورد جزئیات برنامه های پژوهِش 
پژوهشگاه از روز شــنبه 23 آذرماه 98 تا روز دوشنبه 25 آذرماه 98 توضیحات کاملی 
ارائه کرد و گفت: حدود 106 اثر در دســت انتشــار داریم که از ســال نامه پژوهشی 

پژوهشگاه نیز طی این هفته رونمایی خواهد شد. 
دکتر مالیی خاطرنشــان کرد: همچنین طی این هفته  یک نمایشــگاه داخلی برگزار 
می شود و در این نمایشگاه مشــاوره های تحصیلی، مشــاوره به خانواده ها و مشاورۀ 
فلســفی به والدین ارائه خواهد شــد. این در حالی است که در نمایشــگاه فن بازار در 
نمایشگاه بین المللی نیز غرفه خواهیم داشت و همین خدمات را به صورت رایگان ارائه 

می کنیم.
در بخش دیگری از این نشســت، دکتر الهام ابراهیمی، سرپرست مدیریت نوآوری و 
کاربردی سازی پژوهش ها و مســئول برگزاری فن بازار نیز در مورد برپایی نمایشگاه 
فن بازار که از 26 تا 29 آذرماه 98 در محل نمایشــگاه بین المللی میزبان عالقمندان 
این حوزه است، گفت: پژوهشگاه علوم انسانی ســه کارگاه با عناوین؛ »جایگاه فناوری 
در زندگی معاصر بر پایۀ نظریه های علوم انسانی«، »تیپ شناسی شخصیت و عملکرد 
شغلی« و »شیوه های مدیریت مصرف رسانه« در نمایشگاه فن بازار برگزار می کند که 

مدرسان این کارگاه ها از اعضای هیأت علمی پژوهشگاه هستند.
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی هر ســاله در هفته پایان آذرماه با برگزاری 

هفته پژوهش به معرفی دستاوردهای پژوهشی خود می پردازد. 
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نشانی: تهران، بزرگراه کردستان، خیابان آیینه وند )64 غربی(
http://www.ihcs.ac.ir

info@ihcs.ac.ir :پست الكترونیكی
تلفن: 88046891-3

کدپستی: 1437774681

مسئولیتی که ما به پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 
فرهنگی محول کردیم؛ هم جزء حوزه های کاری 
خوبی  انتظار...عملکردهای  مورد  هم  است؛  دقیق 
اتفاق افتاده است؛ راه دشواری طی شده که راه کمی 
نبوده است، لذا باید از زحماتی که در حوزه علوم 
انسانی کشیده شده است، قدردانی و تشکر بکنیم. 

)دکتر منصور غالمی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
در مراسم هفته پژوهش-1397(


